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التغذية �سبب اأول للوفاة املبكرة حاليًا
حّذر الدكتور �ستيفن كوبيكي طبيب القلب الوقائي يف "مايو كلينيك" 
من اأن التغذية اأ�سبحت الآن ال�سبب الأول للوفاة املبكرة واملر�ض املبكر 

يف العامل، واأنها ل تقل خطورة عن التدخني.
اإ�سابة  خطر  من  يزيد  للمر�ض  جينات  امتالك  "اإن  كويبكي:  وق��ال 
حياة  اأ�سلوب  اتباع  لكن  و40%،   30 بني  بن�سبة  باملر�ض  ال�سخ�ض 

�سيء يزيد خطر الإ�سابة بن�سبة بني 300 و400%".
اأن  كلينيك"  "مايو  موقع  على  للمناق�سة  ن��دوة  يف  كويبكي  واأو���س��ح 
"حوايل %57 من ال�سعرات التي يتم ا�ستهالكها يومياً يف الوليات 
اأطعمة مريحة وقليلة  اأطعمة فائقة املعاجلة، وهي  تاأتي من  املتحدة 

التكلفة لكنها ت�سبب اللتهابات وجمموعة من الأمرا�ض".
اإل��ي��ه��ا كويبكي، يرتبط  اأ���س��ار  اأك��ادمي��ي��ة  ووف��ق��اً لأب��ح��اث وم��راج��ع��ات 
القلب  ب��اأم��را���ض  واملعاجلة  ال�سريعة  لالأطعمة  املتزايد  ال�ستهالك 

وال�سرطان والزهامير والبنكريا�ض والكبد واأي�ساً الرئة.
لكن "اخلرب ال�سار هو اأنه مل يفت الأوان اأبداً لتغيري العادات الغذائية، 
من  واح���دة  ق�سمة  ا�ستبدال  اأن  تبني  لقد  �سئيل.  تغيري  يوجد  ول 
اأط��ع��م��ة مثل  وت��ن��اول  امل��ع��اجل��ة،  فائقة  الأط��ع��م��ة  اأو  امل�سنعة  ال��ل��ح��وم 
الإ�سابة  خطر  م��ن  بالفعل  ع��ام��ني  اأو  ع��ام  بعد  �سيقلل  اخل�����س��روات 

بالقلب وال�سكتة الدماغية".

ما هي اأ�سرار الكحول على التلقيح ال�سناعي؟
قالت اأبحاث جديدة من جامعة تك�سا�ض اإن ا�ستخدام الرجل للكحول 

له تاأثري �سلبي على معدلت التلقيح ال�سطناعي.
وت�سلط  ريربودك�سن"،  "هيومان  جملة  يف  الأب��ح��اث  نتائج  وُن�����س��رت 
ال�سوء على خماطر الكحول من قبل الوالدين على ال�سحة الإجنابية، 

ولي�ض الأم فقط.
للمراأة  "نقول  الدرا�سة:  امل�سرف على  الدكتور مايكل غولدينغ  وقال 
اأن تكون حري�سة فيما تاأكلينه، وعليك التوقف عن التدخني.  عليك 
وم���ا ن���راه ه��ن��ا ه��و اأن اح��ت��م��الت جن���اح ال��زوج��ني يف اإج����راء التلقيح 
ال�سحية  ال��ع��ادات  معاجلة  خ��الل  م��ن  بب�ساطة  تتزايد  ال�سطناعي 
للوالدين معاً". واأ�ساف: "اإذا كان الرجل يفكر يف تكوين اأ�سرة فينبغي 

اأن ميتنع عن �سرب الكحول، حتى يتحقق حمل الزوجة".

عالقة بني الأغذية املعاجلة و�سرطان ي�سيب الن�ساء
بال�سرطان  الإ�سابة  خماطر  ارتفاع  بني  حديثة  طبية  درا�سة  ربطت 
الأطعمة  الن�ساء، وتناول  املبي�ض لدى  الذي ي�سيب  النوع  وخ�سو�سا 

املعاجلة.
اململكة  يف  �سخ�ض  األ���ف   197 م��ن  اأك���ر  م�ساركة  ال��درا���س��ة  و�سملت 

املتحدة، اأكر من ن�سفهم كانوا ن�ساء.
املعهد  من  ت�سانغ،  كيارا  الدكتورة  للدرا�سة  الرئي�سية  املوؤلفة  وقالت 
الوطني لأبحاث الرعاية ال�سحية يف كلية ال�سحة العامة يف اإمربيال 
اجلاهز  احل�ساء  املعاجلة  الأطعمة  "ت�سمل  ب��ي��ان:  يف  ل��ن��دن،  كوليدج 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��وج��ب��ات اجل��اه��زة،  امل��ج��م��دة  وال��ب��ي��ت��زا  وال�سل�سات 
النقانق والبطاط�ض املقلية وامل�سروبات الغازية والب�سكويت الذي يتم 
�سراوؤه من املتجر والكعك واحللويات والآي�ض كرمي وغريها الكثري"، 

وفقما نقلت �سبكة "�سي اإن اإن".
مع  نف�سها  بالطريقة  اأج�����س��ام��ن��ا  تتفاعل  ل  "قد  ت�����س��ان��غ:  واأ���س��اف��ت 
الأطعمة  مع  تتفاعل  مثلما  املعاجلة  فائقة  والإ�سافات  املكونات  هذه 

الطازجة واملغذية التي تتم معاجلتها ب�سكل حمدود".
بحثت الدرا�سة، التي ُن�سرت نتائجها يف جملة "اإي كلينيكال ميدي�سن" 
الطبية، العالقة بني تناول الأطعمة فائقة املعاجلة و34 نوعا خمتلفا 

من ال�سرطان خالل فرتة 10 �سنوات.
فح�ض الباحثون معلومات عن عادات الأكل لدى 197426 �سخ�سا. 
ا�ستهلكها  ال��ت��ي  امل��ع��اجل��ة  فائقة  الأط��ع��م��ة  كمية  اأن  ال��درا���س��ة  وج���دت 
41.4 يف امل��ئ��ة من  9.1 اإىل  الأ���س��خ��ا���ض يف ال��درا���س��ة ت��راوح��ت ب��ني 

نظامهم الغذائي.
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عامر غالب.. من عامل يف 
م�سنع لعمدة بولية اأمريكية

ك�سف اليمني عامر غالب، اأول عمدة عربي م�سلم ملدينة هامرتامك بولية 
م�سنع  يف  كعامل  املتحدة  بالوليات  حياته  ب��داأ  اأن��ه  الأمريكية،  ميت�سغن 
ثم ينخرط يف احلياة  الطب  بكلية  يلتحق  اأن  ال�سيارات، قبل  لقطع غيار 

ال�سيا�سية بعد التخرج حتى و�سل اإىل من�سب العمدة.
هامرتامك  م��دي��ن��ة  ان��ت��خ��اب��ات  اأ���س��ف��رت   2021 ن��وف��م��رب  منت�سف  ويف 
من  وعمدتها  املدينة  جمل�ض  انتخاب  ع��ن  ميت�سغن  ولي��ة  يف  الأم��ريك��ي��ة 

اأع�ساء م�سلمني بالكامل، لتكون اأول مدينة يحكمها م�سلمون.
ويف اأول حديث مع و�سيلة اإعالم عربية قال عمدة مدينة هامرتامك، عامر 
"ولدت وترعرعت يف اليمن حتى �سن  "�سكاي نيوز عربية":  غالب، ملوقع 
ال�سابعة ع�سرة، ثم جئت اإىل الوليات املتحدة بعد اأن اأنهيت ال�سف احلادي 

ع�سر يف اليمن".
واأ�ساف: "كانت عائلتي باأكملها يف اليمن يف ذلك الوقت، لذلك بداأت العمل 
يف م�سنع لقطع غيار ال�سيارات، ثم قررت العودة لإنهاء ال�سنة الأخرية من 
املدر�سة الثانوية، ثم بعد ذلك متكنت من التخرج من مدر�سة هامرتامك 

الثانوية".
فورد"  "هرني  املجتمع  كلية  يف  وب����داأت  ال��ط��ب،  درا���س��ة  ق���ررت  وتابع:" 
العلوم  �سهادة  على  ح�سلت  حيث  �ستيت"  "واين  جامعة  اإىل  انتقلت  ث��م 
رو�ض،  بجامعة  الطب  بكلية  التحقت  ذلك  وبعد  الطب،  قبل  البيولوجية 

وتخرجت يف عام 2012".

تلد ثالثة توائم بعد عقم دام 6 �سنوات
منطقة  يف  خمت�ض  طبي  ف��ري��ق  ا�ستقبل 
لع�سرينية  ن��ادرة  حالة  ال�سعودية  جن��ران 
حامل بثالثة توائم لأول مرة، بعد معاناة 
تعد  والتي  �سنوات،   6 ا�ستمرت  العقم  مع 
واأو�سح  اجل��دي��د.  ال��ع��ام  خ��الل  اأول حالة 
حتدث  احل���الت  ه��ذه  اأن  الطبي،  الفريق 
امل�ساعفات  ون�سبة  حمل  اآلف   8 كل  مرة 
فيها كبرية، واأن املري�سة �سبق لها احل�سول 
على اخلدمات ال�ست�سارية والعالجية عن 
طريق اأق�سام العيادات اخلارجية بعد عقم 
الأطباء  وق���رر  اأع����وام،   6 ل���  معها  ا�ستمر 
اإمكانية حدوث فر�سة احلمل عن طريق 
امل�ساعدة بالإخ�ساب. ويف التفا�سيل، ووفًقا 
الن�ساء  ا�ست�ساريو  ا�ستقبل  فقد  ل�"وا�ض" 
والأطفال  ال���ولدة  م�ست�سفى  يف  وال���ولدة 
ولدة طارئة لمراأة ع�سرينية، اأجريت لها 
واأدخلت  العاجلة  ال�سريرية  الفحو�سات 
على اإثرها ق�سم العمليات مراعاة حلالتها 
اإخ�ساعها  ومت  امل���وال���ي���د،  ع��ل��ى  وح��ف��اظ��ا 
"60" دقيقة.  ا�ستمرت  قي�سرية  لعملية 
الأم  اأن  م��ن��ط��ق��ة جن�����ران،  ���س��ح��ة  وب��ي��ن��ت 
اأح��ده��م ذك��ر وترتاوح  3 مواليد  ب�  رزق��ت 
 "1،800  –  1،550" ب���ني  اأوزان�����ه�����م 
وتقدمي  التنومي  لق�سم  نقلها  ومت  ج��رام، 
ا�ستقرار  ل��ه��ا ح��ت��ى  ال��ع��الج��ي��ة  اخل��دم��ات 

حالتها وخروجها من امل�ست�سفى.

اأربعة اأطعمة غنية بالربوتني ميكن 
اأن حتافظ على �سحة الأ�سنان واللثة �ص 23

بعد فيديو �سيلينا غوميز.. كل ما 
تريد معرفته عن مر�ض الذئبة

اأثار ت�سريح الفنانة �سيلينا غوميز 
ب��اأن��ه��ا ل ت����زال ت��ع��اين م��ن مر�ض 
مواقع  ع��ل��ى  ت�������س���اوؤلت  ال���ذئ���ب���ة، 
التوا�سل الجتماعي حول طبيعة 

هذا املر�ض واأعرا�سه وم�سبباته.
مواقع  ع���ل���ى  غ���وم���ي���ز  و�����س����ارك����ت 
و�سعها  اأث���ن���اء  ف��ي��دي��و  ال��ت��وا���س��ل 
املكياج، لتظهر النجمة وهي تعاين 

من رجفة يف يديها.
ك��ث��ريون ع��ن �سبب تلك  وت�����س��اءل 
الرجفة، الأمر الذي جعل غوميز 
ملر�ض  معاناتها  نتيجة  اإنها  تقول 

الذئبة منذ �سنوات.
نقلت  ح�����س��ب��م��ا  غ���وم���ي���ز  وق����ال����ت 
�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية: 
اخلا�ض  دوائ��ي  ب�سبب  اأهتز  "اأنا 
مبر�ض الذئبة"، وحذفت الفيديو 
الذئبة عند  لحقا. يحدث مر�ض 
لأن�سجة  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  م��ه��اج��م��ة 
اجل�������س���م واأع�������س���ائ���ه )م����ر�����ض يف 
ي�سيب  اأن  الذاتية(. ميكن  املناعة 
مر�ض  ع�����ن  ال�����ن�����اجت  الل�����ت�����ه�����اب 
اأجهزة اجل�سم  العديد من  الذئبة 
املفا�سل  ذل����ك  يف  مب���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
واجل����ل����د وال����ك����ل����ى وك��������رات ال����دم 
والدماغ والقلب والرئتني، ح�سبما 
ذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي. 
قد ي�سعب ت�سخي�ض مر�ض الذئبة 
ت�سبه  واأع���را����س���ه  م��وؤ���س��رات��ه  لأن 
غ��ال��ب��ا م��وؤ���س��رات اأم���را����ض اأخ���رى 
املوؤ�سرات  اأك��ر  ولكن  واأعرا�سها، 
له هي ظهور طفح جلدي  املميزة 
فرا�سة  جناحي  ي�سبه  الوجه  على 
م��ب�����س��وط��ني ع��ل��ى اخل����دي����ن، وهو 
عر�ض يحدث يف الكثري من حالت 
يوَلد  كلها.  ولي�ض  الذئبة  مر�ض 
بع�ض الأ�سخا�ض ولديهم ا�ستعداد 
الذئبة،  مبر�ض  لالإ�سابة  وراث���ي 
بع�ض حالت  يحفز ظهوره  ال��ذي 
العدوى اأو تناول بع�ض الأدوية اأو 

حتى التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض.

م�سرع راعي اإبل 
جراء �سعقة كهربائية

اإب��ل ���س��وداين يف العقد  لقي راع��ي 
جراء  م�سرعه  العمر،  من  الرابع 
�سعقة كهربائية يف منطقة كبد يف 

حمافظة اجلهراء يف الكويت.
"الراي" املحلية،  وح�سب �سحيفة 
كهربائية  ل�سعقة  الراعي  تعّر�ض 
الكهرباء من  اأ�سالك  ب�سبب تديل 
اأحد الأبراج الكهربائية يف املنطقة 
الأبحاث  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ح��م��ي��ة 
ال���ع���ل���م���ي���ة، وق�����د ع����ر ع���ل���ى جثة 
الداخلية  وزارة  تلقي  بعد  الراعي 
منتفخة  جثة  على  بالعثور  بالغا 
ب��ج��ان��ب اأح����د اأب�����راج ال��ك��ه��رب��اء يف 

املنطقة.

فاكهة ين�سح بتناولها يف ف�سل ال�ستاء لرفع املناعة
امل�شم�ش

اأخ�سائية  تارا�سكو  اأنا�ستا�سيا  د.  وبح�سب 
ال��غ��دد ال�����س��م��اء وال��ت��غ��ذي��ة ال��رو���س��ي��ة فاإن 
ه��ن��اك ف��اك��ه��ة ت�����س��ه��م يف ذل���ك م���ن بينها 
ت��ن��اول��ه ب�سورة  امل�����س��م�����ض، وال�����ذي مي��ك��ن 
احلالتني  ك��ل��ت��ا  ويف  جم��ف��ف��ة،  اأو  جم��م��دة 
البوتا�سيوم  م��ن  ع��ال��ي��ة  بن�سبة  يحتفظ 
ذلك  اإىل  وب����الإ�����س����اف����ة  وامل���غ���ن���ي�������س���ي���وم، 
للم�سم�ض تاأثري حمفز خفيف يف الأمعاء، 
والفركتوز،  ال��غ��ل��وك��وز  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 

.В وفيتامينات جمموعة С فيتامني

الكمرثى
الغذائية  املواد  ي�سمن تناولها عدم نق�ض 
والألياف الالزمة لقيام اجل�سم بوظائفه، 
جيد،  ب�سكل  اجل�سم  تدفئة  على  وتعمل 
وميكن تناولها يف الطق�ض �سديد الربودة، 
وي��ن�����س��ح ب��اإدخ��ال��ه��ا يف روت���ني ال��ت��غ��ذي��ة ملا 
حتتويه على ن�سبة األياف عالية تعمل على 

ال�سعور بال�سبع ومقاومة اجلوع.

املوز
الألياف  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
الغذائية والبوتا�سيوم والكربوهيدرات، اأي 
اأنه ميكن اعتباره وجبة خفيفة مثالية، كما 
الرتبتوفان وهي  مادة  على  اأي�ساً  يحتوي 

مادة اأولية لرتكيب هرمون ال�سعادة.

الرمان
يتميز باإمكانية تخزينه طوال فرتة ال�ستاء 
وهو  املفيدة  واحتفاظه بجميع خ�سائ�سه 
 С وفيتامني  واملغني�سيوم  باحلديد  غني 
الن�سطة  البيولوجية  امل���واد  م��ن  والعديد 
م�سادة  ع���الج���ي���ة  خ�����س��ائ�����ض  ول���ق�������س���ره 

لاللتهابات وت�ساعد على التئام اجلروح.

الربتقال
يحتوي على ن�سبة عالية من الفيتامينات 
والعنا�سر الغذائية كالكال�سيوم وفيتامني 
على  منتظم  ب�سكل  تناوله  وي�ساعد   C
املناعي ومينع تلف اجللد  النظام  حت�سني 
ويخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول وي�ساعد 

على اإنقا�ض الوزن.

الكيوي
بفيتامني  الغنية  الفواكه  اأن���واع  اأب��رز  من 
ومنع  الدم  �سغط  تنظيم  على  ويعمل   C
الروؤية  حت�سني  يف  وي�ساعد  ال���دم  جتلط 

ورفع ن�سبة النظر.

التوت
وعنا�سر  فيتامينات  على  ال��ت��وت  يحتوي 
اجل�سم  �سحة  تعزيز  على  تعمل  غذائية 
الأمرا�ض  م��ن  وال��وق��اي��ة  امل��ن��اع��ة  وت��زي��د 

ونزلت الربد والإنفلونزا.

الربقوق
يعد من الفواكه التي تعزز املناعة لحتوائه 
من  اجل�سم  حتمى  التي  الفيتامينات  على 

الفريو�سات ال�ستوية املعروفة.

اجلوافة
 C فيتامني  م��ن  عالية  ن�سبة  على  حتتوي 
الربتقال  امل���وج���ودة يف  ال��ن�����س��ب��ة  ع���ن  ت��زي��د 
اأعرا�ض  مقاومة  على  وت�ساعد  واليو�سفي 
الربد لدى الأطفال وعالج ال�سعال والكحة، 
تناولها كم�سروب  اأوراقها وميكن  ُتغلى  كما 

لطرد البلغم وتهدئة ال�سعال.
 

فوائد فاكهة الق�شطة اأثناء احلمل
اهتمامِك  ي���زداد  ح��ام��اًل  ت�سبحني  عندما 
ب��ال��ت��غ��ذي��ة اجل���ي���دة، وحت��ر���س��ني ع��ل��ى نظام 
�سحي يوفر لِك وجلنينك كل احتياجاتكما 
اأحد  الفواكه  وتعد  العنا�سر،  خمتلف  م��ن 
اأهم العنا�سر التي عليِك الهتمام بتناولها، 
وت��ع��د م��ن اأه���م ال��ف��واك��ه ال��ت��ي مي��ك��ن يجب 
ع��ل��ى احل���ام���ل احل���ر����ض ع��ل��ى ت��ن��اول��ه��ا هي 
من  للعديد  م��ف��ي��دة  ف��ه��ي  الق�سطة  ف��اك��ه��ة 
احلالت املر�سية لغناها بالعديد من املعادن 
الفو�سفور  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
والكال�سيوم والزنك واحلديد والفيتامينات 
اأهم  اإل���ي���ك  و"ب".  "�سي"  ف��ي��ت��ام��ني  م��ث��ل 
الفوائد ال�سحية لتناول فاكهة الق�سطة لك 

وجلنينط وكيفية تناولها باآمان وفقا ملوقع 
webmd

املناعة جهاز  تعزيز   .1
ت���وؤث���ر ���س��ح��ت��ك ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى منو 
ومن  اأف�سل،  �سحتك  كانت  فكلما  اجلنني 
اأف�سل طريقة للبقاء ب�سحة جيدة  ثم فاإن 
اأثناء احلمل هو اأن يكون لديك مناعة قوية 
حت��ت��وي ال��ق�����س��ط��ة ع��ل��ى ك��م��ي��ات واف�����رة من 
فيتامني �سي الذي ي�ساعد يف تعزيز مناعتك 
اأث��ن��اء احل��م��ل. ك��م��ا حت��ت��وي ث��م��ار الق�سطة 
ال�سرر  متنع  التي  الأك�سدة  م�سادات  على 
ت�سببه  الذي  التاأك�سدي  الإجهاد  الناجت عن 
اجل��ذور احل��رة، وتبقيك بعيًدا عن العدوى 

والأمرا�ض.
اجلنني عظام  تقوية   .2

النمو بعد فرتة  يبداأ منو عظام اجلنني يف 
وج��ي��زة م��ن احل��م��ل، و ق��د ي��وؤث��ر م��ا تتناوله 
احلامل على منو الهيكل العظمي للجنني. 
لذا يو�سى بتناول الأطعمة الغنية بالكال�سيوم 
واملعادن الأخرى لتح�سني قوة عظام اجلنني 
اأف�سل  من  الق�سطة  فاكهة  وتعد  الرحم  يف 
الفواكه على الإطالق وذلك لحتوائها على 
الأ�سا�سية  واملعادن  الفيتامينات  من  العديد 
والفو�سفور  �سي  مثل فيتامني ب وفيتامني 
واحلديد والكال�سيوم والزنك وغريها وتعد 
لنمو  ���س��روري��ة  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  ه��ذه 

عظام اجلنني واأ�سنانه.

اإيرلندا  جمهورية  يف  اأجريت  درا�سة  يف 
الن�ساء  اأن  تبني  �سنوات  �ست  على مدى 
كبرياً  ع��دداً  يتناولون  الذين  واملر�سى 
من الأدوية كانوا اأكر عر�سة لالإ�سابة 

باآثار جانبية دوائية �سارة.
بالرتكيز  الدرا�سة  هذه  يف  العلماء  قام 
ع��ل��ى الآث������ار ال���دوائ���ي���ة ال�������س���ارة التي 
امل��ر���س��ى، ح��ي��ث مت���ت مراقبة  ت�����س��ي��ب 
والرجال  الن�ساء  م��ن  مري�ساً   592
واأك���ر، على مدار  70 ع��ام��اً  اأع��م��اره��م 

�ست �سنوات.
الن�ساء  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  خل�ست  وق���د 
واملر�سى الذين يتناولون عدداً اأكرب من 
بالآثار  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  الأدوي���ة 
اجلانبية الدوائية ال�سارة. كانت الآثار 
حوايل  على  التاأثري  معتدلة  اجلانبية 
%11 من الذين متت متابعتهم بينما 

امل�ست�سفى  اإىل  مر�سى  ثمانية  نقل  مت 
نتيجة تاأثرهم ال�سديد.

و�سفت  ال��ذي��ن  باملر�سى  يتعلق  وفيما 
اأو اأكر فقد تعر�سوا  اأدوي��ة  لهم ع�سرة 
للخطر مبقدار ثالثة اأ�سعاف باملقارنة 
باأعرا�ض  الإ����س���اب���ة  م���ن  غ���ريه���م  م���ع 

جانبية كالغثيان والتورم.
اأك��ر عر�سة  ك��نَّ  الن�ساء  اأن  وامل��الح��ظ 
لالإ�سابة  الأق����ل  ع��ل��ى   %  50 بن�سبة 
مقارنة  ال�سارة  ال��دوائ��ي��ة  بالتفاعالت 
بالرجال، نتيجة لالختالف يف الرتكيب 

البيولوجي بني اجلن�سني.

الن�ساء اأكرث عر�سة خلطر 
ردود الفعل ال�سلبية لالأدوية

الإ�شابة  من  البع�ش  يتخوف 
باأدوار الإنفلونزا خالل ف�شل 
لرفع  ي�شعون  لذلك  ال�شتاء، 

الطرق  ب�شتى  مناعتهم 
وين�شح  وال���و����ش���ائ���ل، 
خرباء ال�شحة والتغذية 

التي  الفاكهة  ببع�ش 
رفع  �شاأنها  م��ن 

املناعة.
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية هزاع بن زايد اآل نهيان

اأبوظبي التقني ينظم منتدى القادة يف انطالقة اأ�سبوع التعليم التقني والبتكار اليوم 

جامعة الإمارات تطلق فعاليات �شهر البتكار 2023

زكي ن�سيبة خالل حفل الإطالق :  جامعة الإمارات ت�سنع جياًل من الكفاءات الطالبية القادرة على قيادة 
امل�ستقبل وحتقيق روؤية القيادة الر�سيدة باأن تكون دولة الإمارات مركزًا عامليًا لالبتكار والإبداع

بح�سور نخبة من ذوي الخت�سا�ض.. اإطالق املوؤمتر الأول لأمرا�ض القلب عند الن�ساء 

•• اأبوظبي-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي، ينظم مركز 
الدورة  واملهني؛  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
التا�سعة من "اأ�سبوع التعليم التقني والبتكار2023" 
خالل الفرتة من 2-9 فرباير اجلاري، حتت �سعار" 
مع  وب��ال��ت��زام��ن  للجميع"  وامل��ه��ن��ي  التقني  التعليم 
���س��ه��ر الب��ت��ك��ار يف ال���دول���ة، ح��ي��ث ي��ت�����س��در "منتدى 
القادة" انطالقة الفعاليات يف مركز اأدنوك لالأعمال 
نخبة  مب�ساركة  فرباير  اخلمي�ض2  اليوم  باأبوظبي 
من الوزراء وكبار امل�سوؤولني واخلرباء من موؤ�س�سات 
دولية متميزة منها مايكرو�سوفت، ومنظمة املهارات 
الأوروبية، والعاملية، و�سركة �سرتاتا للت�سنيع، و�سركة 
اأومنيا لل�سراكات التعليمية، بجانب نخبة من ال�سباب 

الإماراتي امللهم الذين ي�ستعر�سون متيزهم وتفوقهم 
وتكنولوجية  هند�سية  تخ�س�سات  ع��دة  يف  ال���دويل 
هامة . وقال �سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�سام�سي 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
يقدمها  التي  الكرمية  الرعاية  عالياً  واملهني"نثمن 
�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، لفعاليات "اأ�سبوع 
ا�ستمرار  ي�سمن  مب��ا  والبتكار"  ال��ت��ق��ن��ي  التعليم 
حتقيق  يف  التقني"  "اأبوظبي  اإ�سرتاتيجية  جناحات 
ال�سمو  الر�سيدة ممثلة يف �ساحب  القيادة  توجيهات 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل، نحو متكني �سباب وفتيات الإم��ارات من الريادة 
والهند�سية   ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات  يف  ال��دول��ي��ة 
امل��ت��ق��دم��ة، ع��ن ط��ري��ق ا���س��ت��ق��ط��اب��ه��م ل��الن��خ��راط يف 
التعليم التقني واملهني، الذي يكفل لهم بناء وتنمية 
يوؤهلهم  مبا  العاملية،  املعايري  اآرق��ى  وف��ق  مهاراتهم، 

لتلبية متطلبات التقدم ال�سناعي ووظائف امل�ستقبل 
ال��ق��ري��ب وال��ب��ع��ي��د؛ ، ب��ج��ان��ب اإ���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل نحو 
تطوير منظومة التعليم املتخ�س�ض وفق روؤى عاملية 
قادرة على اإحداث نقلة نوعية جديدة تواكب اأحدث 
الذي  الأم��ر  وهو  املتميزة،  العاملية  والتجارب  النظم 
وروؤية   ،  2071 ال��دول��ة  اإ�سرتاتيجية  م��ع  ين�سجم 

اأبوظبي 2030.
اأن  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  الدكتور  �سعادة  واأو�سح   
ومنتدى  والبتكار  التقني  التعليم  اأ�سبوع  فعاليات 
القادة؛ تكت�سب اأهميتها من امل�ساركة الفاعلة لنخبة 
من الوزراء وقادة ال�سناعة واخلرباء الدوليني الذين 
يطرحون خالل جل�سات العمل جناحاتهم وجتاربهم 
اىل  اإ�سافة  والطلبة،  للم�سوؤولني  واملفيدة  ال��ري��ة، 
يف  اجل��دي��دة  واخل���ربات  التقنيات  اأح���دث  اإ�ستعرا�ض 
خمتلف التخ�س�سات، مبا ي�ساهم يف تطوير منظومة 
متطلبات  مع  يتوافق  ب�سكل  واملهني  التقني  التعليم 

التقدم الإقت�سادي وال�سناعي امل�ستدام.
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  واأختتم مدير عام مركز 
ت�سهد  :"كما  ق���ائ���ال  ت�����س��ري��ح��ه  وامل���ه���ن���ي  ال��ت��ق��ن��ي 
التقني  ال��ت��ع��ل��ي��م  ""اأ�سبوع  م���ن  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال������دورة 
اهتمام  ي�ستقطب  م��ث��رياً  ح��دث��اً  والبتكار2023" 
التي  العلمية  الك��ت�����س��اف��ات  م��ع��ار���ض  وه���و  اجل��م��ي��ع، 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  طلبة  ي�ستعر�ض 
والتكنولوجية،  الهند�سية  ابتكاراتهم  اأحدث  خاللها 
مل�سكالت  ج��دي��دة  ح��ل��ول  م��ن خاللها  يقدمون  ال��ت��ي 
اأبناء  اق��ت�����س��ادي��ة و جم��ت��م��ع��ي��ة، ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ك��اف��ة 
ثانويات  يف  تقام  التي  املعار�ض  هذه  متابعة  املجتمع 
الدولة،  اإم������ارات  ب��ك��اف��ة  التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التابعة  املوؤ�س�سات  يف  املتقدمة  املناهج  على  للوقوف 
التقني  التعليم  اأهمية  بجانب  التقني"  ل�"اأبوظبي 
واملهني يف �سناعة م�ستقبل الوطن واملواطن على حد 

�سواء".
ومن جهته دعا املهند�ض علي حممد املرزوقي رئي�ض 
امل�سوؤولني  التقني"  "اأبوظبي  يف  الإم����ارات  م��ه��ارات 
عرب  للت�سجيل  وال��ط��ل��ب��ة  املجتمع  واأب���ن���اء  امل��ع��ن��ي��ني، 
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ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���س��ت��ف��ادة م���ن ال����روؤى 
احللقات  خ��الل  وامل�سوؤولون  اخل��رباء  يطرحها  التي 
نخبة  فيها  ي�سارك  التي  العمل  وجل�سات  النقا�سية 
العامل  يف  والتعليم  ال�سناعة  وخ��رباء  م�سوؤويل  من 
والدولة، وكذلك ال�سركاء الإ�سرتاتيجني يف القطاع 
الفر�ض  الطلبة  مي��ن��ح  مب��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي،  ال�����س��ن��اع��ي 
العلمية،  وم�سروعاتهم  اأف��ك��اره��م  لتطوير  املثالية 
من  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  متكني  وك��ذل��ك 
الدولية،  النظم  اأرق��ى  وف��ق  اإ�سرتاتيجياتها  تطوير 

ومبا يحقق امل�سلحة العليا للوطن واملواطن.

•• العني - الفجر

اأعلنت جامعة الإمارات العربية املتحدة عن اإطالق 
البتكار  �سهر  خ��الل  املميزة  الفعاليات  م��ن  حزمة 
2023 "الإمارات تبتكر" وذلك خالل حفًل نظمته 
يوم  اأم�ض الأربعاء املوافق 1 فرباير 2023 بح�سور 
معايل زكي اأنور ن�سيبة – امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب 
ال�����س��م��و رئ��ي�����ض ال���دول���ة، ال��رئ��ي�����ض الأع���ل���ى جلامعة 
والأكادمييني  اجل��ام��ع��ة  ق��ي��ادات  وع���دد  الإم������ارات- 

والطلبة.
جامعة  "اأن   ع��ل��ى  ن�سيبة  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  واأك����د 

امل�ستمرة  ج���ه���وده���ا  خ����الل  م���ن  ت���ه���دف  الإم��������ارات 
التعليمية  اخل��ط��ط  وو���س��ِع  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  يف 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وف���ق اأرق����ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، اإىل 
�سنع ج��ي��ل م��ن ال��ك��ف��اءات ال��ط��الب��ي��ة ال���ق���ادرِة على 
باأن  الر�سيدة  القيادِة  روؤي��ة  امل�ستقبل وحتقيق  قيادة 
تكون دولة الإمارات مركزاً عاملياً لالبتكار والإبداع، 
وحا�سنة للعقول الب�سرية الرائدة يف هذا املجال. "

واأ�سار معاليه " ي�سعدنا اأن كافة املبادرات والفعاليات 
املا�سية  ال�سنوات  على مدار  اجلامعة  اأطلقتها  التي 
خ����الل ���س��ه��ر الب���ت���ك���ار، ���س��اه��م��ت وب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
روح  وت�سجيع  اجل��م��ي��ع،  ب��ني  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ن�سر 

والإبداعية  البتكارية  الأف��ك��ار  اإب���راز  مع  التناف�ض، 
الهيئة  الرائدة من قبل  املبتكرة  وامل�ساريع  املتميزة، 
 " واأ���س��اف  �سواء."  ح��د  على  والطلبة  التدري�سية 
وابتكاراتكم  اإبداعاتكم  روؤي������ة  اإىل  العام  نتطلع هذا 
التي تثبت للجميع اأن جامعة الإمارات هي -جامعة 
حتث  م��ت��م��ي��زًة  ن��خ��ب��اً  حتت������سن  ال����تي  امل�ستقبل- 
احل�����الية  لأجيالنا  م�سرق  م�س�����تقبل  نح�����و  اخلطا 
والبتك������ارات  ب���الإب���داع���ات  يحفل  وامل�ست������قبلية 

الع����لمية والتقنية."
وت�سمن حفل الإطالق على معر�ض مل�ساريع مميزة 
يف  والطلبة  والباحثني  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء 

التكاملية  الزراعة  ق�سم  ا�ستعر�ض   حيث  اجلامعة، 
الزراعة  وح��دات  واإن�ساء  الكزبرة،  لأع�ساب  مقارنة 
كلية  ا�ستعر�ست  فيما  امل��غ��ذي��ات.   تقنية  يف  امل��ائ��ي��ة 
"مفا�سل الأل��واح املمتدة من الأنبوب اإىل  الهند�سة 
الأنبوب با�ستخدام عملية حلام التحريك الحتكاكي 
الهند�سة  ق�سم  ق��دم  فيما  املبادلت".   لتطبيقات 
الكيميائية والبرتولية "طريقة  ل�ستعادة الأمونيا 
م��ن امل��ي��اه امل��ل��وث��ة، مب��ا يف ذل���ك ال��ن��ف��اي��ات ال�سائلة 
للهند�سة  خليفة  مركز  وع��ر���ض  املائية.  واملحاليل 
امل�ساريع ذات  الوراثية والتقانات احليوية عدداً من 

ال�سلة بال�ستدامة الزراعية.

•• دبي- الفجر

تعلن اجلمعية الإماراتية للقلب عن اإطالق موؤمترها 
"موؤمتر اأمرا�ض القلب عند  الأول يف اخلليج العربي 
الن�ساء" بالتعاون مع املجموعة ال�سعودية ل�سحة قلب 
املوؤمتر  وي�ستمر  ال�����س��ع��ودي��ة(  القلب  )جمعية  امل����راأة 
ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني م���ن 3-4 ف���رباي���ر اجل������اري يف 
فندق كونراد، دبي والذي يناق�ض خمتلف امل�ستجدات 
اأحدث  ويعر�ض  الن�ساء  عند  القلب  باأمرا�ض  املتعلقة 
ما تو�سل اإليه العلم فيما يتعلق بعالجات القلب لدى 
من  الخت�سا�ض  ذوي  م��ن  خ���رباء  وبح�سور  الن�ساء 
ال�سعودية، البحرين،  دول اخلليج العربي )الإم��ارات، 
من  �سيفو  اإل��ي��ادا  الدكتورة  ح�سور  جانب  اإىل  عمان( 
اإيطاليا. ويتزامن هذا التاريخ اي�سا مع اليوم العاملي 
يوافق  وال��ذي  الن�ساء  عند  القلب  باأمرا�ض  للتوعية 
هام�ض  على  و�سيتم  ع��ام.  كل  من  فرباير  من  الثالث 
هذا املوؤمتر اإطالق حمالت توعوية تنظمها اجلمعية 
على مدار ال�سنة وت�سمل عدد من الور�ض الفرتا�سية 
للتعريف والتوعية باأهمية اأمرا�ض القلب عند الن�ساء، 
من  املجتمع  اف��راد  كافة  التوعوية  احلملة  و�ست�سمل 
خالل فعالياتها يف املراكز التجارية لتوفري فحو�سات 
الن�ساء  القلب عند  اأمرا�ض  احتمالية  لتقييم  مبدئية 
م��ن��ه��ا )ل��ق��ي��ا���ض ���س��غ��ط ال����دم وم��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة اجل�سم 
ون�سبة ال�سكر والكول�سرتول بالدم( كما �سيتم تقدمي 
الن�سائح الإر�سادية لتحفيز املجتمع الن�سائي لتح�سني 

اللياقة البدنية والتغذية ال�سحية لل�سيدات. 
جويرية  ال��دك��ت��ورة  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  وت�سم 
رئي�ض  ونائب  الإماراتية  القلب  جمعية  رئي�ض  العلي، 
اللجنة  ورئ��ي�����ض  ���س��ه��اب،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 
العلمية للجمعية الدكتور وائل املحميد ورئي�سة جلنة 
اأمرا�ض القلب اخللقية والوراثية واأمرا�ض القلب يف 

احلمل الدكتورة غديرة املن�سوري.
واأع���رب���ت ال��دك��ت��ورة ج��وي��ري��ة ال��ع��ل��ي، رئ��ي�����ض جمعية 
ال��ق��ل��ب الإم��ارات��ي��ة وا���س��ت�����س��اري اأم���را����ض ال��ق��ل��ب غري 
قائلة:  احلملة  هذه  باإطالق  �سعادتها  عن  التداخلية 

" اأن الأمرا�ض القلبية الوعائية هي ال�سبب الرئي�سي 
للوفاة بني الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل. وعلى الرغم 
فاإن  الرجال،  لدى  الإ�سابات  مع  وباملقارنة  ذلك  من 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ض  امل�سابات  الن�ساء 
عدم  ب�سبب  ع��الج��ه��ن  اأو  ت�سخي�سهن  ي��ت��م  ل  ع����ادة 
املتعارف عليها  اأعرا�سهم لالأمرا�ض القلبية  مطابقة 
الوعي  كفاية  عدم  ب�سبب  اأي�ساً  وكذلك  الأطباء  عند 
بني الن�ساء واملجتمع باأهمية الت�سخي�ض املبكر وتدارك 

امل�ساعفات يف هذه الفئة". 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن العديد من الدرا�سات والأبحاث 
اأظ���ه���رت ال��ع��دي��د م���ن الإخ���ت���الف���ات يف ن��ظ��ام القلب 
والأوعية الدموية واملتعلقة باختالف اجلن�ض )ذكر اأو 
اأنثى(، والتي من �ساأنها اأن توؤثر على امل�ستوى املجهري 
غالباً وت�سكل حتديات معقدة للح�سول على معلومات 

حول كيفية اإ�سابة الن�ساء والرجال باأمرا�ض القلب.

ا�ست�ساري  املن�سوري،  �سعيد  غديرة  الدكتورة  وقالت 
القلب  واأم��را���ض  واخلّلقية  ال��وراث��ي��ة  القلب  اأم��را���ض 
غالباً  ت�سخ�ض  اخللقية  ال��ق��ل��ب  "عيوب  احل��م��ل:  يف 
ت��زداد ن�سبة  ال��ولده ومع تقدم العالج اجلراحي  عند 
اأهم  وم��ن  اخللقية.  القلب  ع��ي��وب  م��ع  البالغني  فئة 
ع���وام���ل م�����س��اع��ف��ات اأم���را����ض ال��ق��ل��ب اخل��ل��ق��ي��ة لدى 
ف�سل  القلب، وكذلك  انتظام �سربات  الن�ساء هي عدم 
ال��ق��ل��ب اأي ع��ج��ز ال��ق��ل��ب ع���ن ���س��خ ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة من 
عالج  ع��دم  ي�سبب  قد  اجل�سم،  باحتياجات  تفي  ال��دم 
اأمرا�ض القلب يف فرتة الطفولة ارتفاع �سغط الدم يف 
الرئوي(. وقد  الدم  الرئوية )فرط �سغط  ال�سرايني 
ت�سبب بع�ض عيوب القلب اخللقية يف تدفق املزيد من 
الدم اإىل الرئتني، ومن ثم توؤدي اإىل ارتفاع ال�سغط، 
بع�ض  يف  وف�سلها  القلب  ع�سلة  اإ�سعاف  اإىل  وبالتايل 

الأحيان. 

خلقي  قلبي  مب��ر���ض  امل�����س��اب��ات  الن�ساء  ت�ستطيع  ق��د 
اي�ساً  يطلب  قد  ولكن  بنجاح،  حملهن  اإكمال  ب�سيط 
املخت�ض يف  الطبيب  ق��ب��ل  م��ن  احل��م��ل  ع��ن  الم��ت��ن��اع 
ينبغي  ل��ذا  م��ع��ق��داً،  القلب اخللقي  م��ر���ض  ك��ان  ح��ال 
ا�ست�سارة الطبيب املخت�ض قبل احلمل ب�ساأن املخاطر 
وامل�ساعفات املحتملة، اإذ ن�ستطيع العمل معاً مناق�سة 
احلمل  فرتة  تتطلبها  قد  التي  اخلا�سة  الرعاية  نوع 

والتخطيط لها". 
اأمرا�ض  اأخ�����س��ائ��ي  �سهاب  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 
القلب، ونائب رئي�ض جمعية القلب الإماراتية قائاًل: 
" لقد ا�ستطعنا خالل العقد املا�سي، اإحراز تقدم كبري 
باعتبارها  الوعائية  القلب  ب��اأم��را���ض  ال��وع��ي  ن�سر  يف 
واأ�سبح  كما  الن�ساء.  ل��دى  للوفيات  الرئي�سي  ال�سبب 
ه��ن��اك امل��زي��د م��ن ال��وع��ي ل��ل��ت��ع��رف ب��اأم��را���ض القلب 
ب�سكل  والوقاية منها  وت�سخي�سها وعالجها  الوعائية 
على  والرتكيز  التوعية  على  الآن  نحر�ض  ل��ذا  كبري، 
ال��ن�����س��اء وم��راح��ل��ه��ا واإمكانية  ال��ع��م��ري��ة ل���دى  ال��ف��ئ��ات 
تعر�سها لالإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية 

والعمل على الوقاية منها واحلد من انت�سارها". 
اإ�ست�ساري  املحميد،  وائ���ل  ال��دك��ت��ور  علق  جهته  وم��ن 
اأم��را���ض القلب ق��ائ��اًل: "ل ب��د م��ن اإج���راء امل��زي��د من 
الفروق  عن  امل�سوؤولة  العوامل  على  للتعرف  الأبحاث 
القلب  على  كبرية  ت��اأث��ريات  لها  والتي  اجلن�سني  بني 
على  والعمل  لفهمها  تقليدية  خطر  ع��وام��ل  وت�سكل 
الوعائية. كما يجب  القلب  اأمرا�ض  حت�سني عالجات 
اأي�ساً التوا�سل مع م�سوؤويل القطاع ال�سحي واللجان 
عالجات  لت�سميم  ال�سريرية  العالجات  عن  امل�سوؤولة 

تداخلية خا�سة وفقاً جلن�ض املري�ض".  
اأخ����رى ت�سكل  ه��ن��اك ع��وام��ل  اأن  الإ����س���ارة اىل  جت���در 
اأمرا�ض  ل�سيما  خ��ا���س��ة  ال��ن�����س��اء  �سحة  ع��ل��ى  خ��ط��راً 
املناعة الروماتيزمية، واأمرا�ض القلب يف فرتة احلمل 
الإجنابية  احل��ي��اة  اأث��ن��اء  عليها  التعرف  ميكن  وال��ت��ي 
تقييم  ا�سرتاتيجيات  و�سع  ت�ساهم يف  اأن  املمكن  ومن 
القلب  اأمرا�ض  من  الأولية  للوقاية  احلالية  املخاطر 

الوعائية ويتم تنظيم هذا املوؤمتر �سركة اأيكوم.

�شمن برنامج جديد مت ا�شتحداثه يف الدورة احلالية
ال�سينما الإفريقية وبانوراما 
العامل يف »العني ال�سينمائي«

•• العني-الفجر:

ك�سف مهرجان »العني ال�سينمائي الدويل« يف دورته اخلام�سة، التي تعقد 
11 فرباير اجل��اري يف مدينة العني، عن اختيار  6 وحتى  يف الفرتة بني 
لعر�سها على  و»بانوراما«  الإفريقية«  »ال�سينما  برناجمي  اأفالم �سمن   7
�سا�سات املهرجان طوال فرتة فعالياته، والتي تتنوع ق�س�سها بني الدرامية 
و�سيوف  جمهور  تاأخذ  والتي  والرومان�سية،  والرتاجيدية  والجتماعية 
ال�سينمائية  والثقافات  اخل��ربات  لتبادل  العامل،  ح��ول  رحلة  يف  املهرجان 
املختلفة. ويحتفي »العني ال�سينمائي الدويل« بال�سينما الإفريقية، �سمن 
برنامج جديد مت ا�ستحداثه يف الدورة احلالية، حيث يعود تاريخ ال�سينما 
واأكرب  اأه���م  م��ن  اأ�سبحت  اأن  اإل  الع�سرين،  ال��ق��رن  اأوائ���ل  اإىل  الأف��ري��ق��ي��ة 
3000 فيلماً،  تنتج حوايل  ال�سينمائية، حيث  الإنتاجات  القارات يف عدد 
تزيد عوائدها لأكر من 5 مليار دولر يف العام، ويتم توزيعها عرب خمتلف 
اأنحاء العامل، كما تتناول ال�سينما الأفريقية الزاخرة بالأفالم، جمموعة 
اأغلبها  نال  والتي  العاملية،  الجتماعية  بالق�سايا  املتعلقة  املو�سوعات  من 
�سدى كبرياً، حا�سدة العديد من اجلوائز الدولية من مهرجانات عاملية، 
ال�سينمائي«،  »العني  �سا�سات  على  هامة  اأفريقية  اأف��الم   4 عر�ض  و�سيتم 
وال��ت��ي ُت��ع��ت��رب م��ن اأق����وى واأه����م الأف����الم الإف��ري��ق��ي��ة، م��ن ح��ي��ث امل�سمون 
�سناع  لأ�سهر  �سخم  باإنتاج  تنفيذها  جانب  اإىل  والفني،  التقني  وامل�ستوى 
 The Planters ،من كينياSHIMONI :ال�سينما يف اأفريقيا، وهي
 Our Lady of the Chinese ،من الكامريون ،Plantation

تنزانيا. من   Tug of Warو اأجنول،  من   Shop
برنامج  �سمن  اأف���الم   3 اختيار  ع��ن  ال���دويل«  ال�سينمائي  »ال��ع��ني  واأع��ل��ن 
»بانوراما«، الذي كان يعرف يف دوراته ال�سابقة با�سم »�سينما العامل«، وهي: 
وفيلم  اأم��ريك��ا،  م��ن  الذهبي«  »الع�سر  وفيلم  مالطا،  م��ن  »ك��ارم��ن«  فيلم 

الهند.  من   Udd Jaa Nanhe Dil
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امل�شروبات  من  التقليل  اأن  اجلميع  يعلم 
حيوي  اأم����ر  ال�����ش��ك��ري��ة  والأط��ع��م��ة 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ش��ح��ة ال��ف��م. 
غذائية  خ��ي��ارات  وه��ن��اك 
اأخرى ميكن اأن ت�شاعد اأي�شا، 
مبا يف ذلك التاأكد من تناول 

ما يكفي من الربوتني.

وي�سري اخلرباء اإىل اأن الربوتني، الذي ياأتي من 
العنا�سر  م��ن  العديد  على  يحتوي  احل��ي��وان��ات، 

الغذائية التي تدعم �سحة الأ�سنان واللثة.
واللحوم  واجل��ن  احلليب  يعد  للخرباء،  ووف��ق��ا 
اخلالية من الدهون، مثل الدجاج، م�سادر جيدة 

ب�سكل خا�ض للربوتني.
العديد  ب��ح��ث��ت يف  م��راج��ع��ة ج���دي���دة،  وخ��ل�����س��ت 
ُن�سرت  والتي  املختلفة،  الفم  �سحة  درا���س��ات  من 
جم����ل����ة  يف 

Nutrients، اإىل اأن "�سوء التغذية بالربوتني 
للفم  ب��اآف��اق  مرتبطا  يكون  اأن  ميكن  والطاقة" 
�سيئة، مبا يف ذلك التجاويف وترقق املينا وتقل�ض 

الغدد اللعابية.
وعندما ل تعمل الغدد اللعابية كما ينبغي، يكون 
اأن  كما  ب��ال��ع��دوى.  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  فمك 
للت�سو�ض.  عر�سة  اأ�سنانك  جتعل  البالية  املينا 
واملينا هي الطبقة الواقية الرقيقة على الأ�سنان.
واأو����س���ح خ����رباء ط���ب الأ����س���ن���ان الأم��ري��ك��ي��ون يف 
الربوتني  قيمة   Doctor Kindt موؤ�س�سة 
ال����ربوت����ي����ن����ات  "تلعب  احل�������ي�������واين: 
احليوانية دورا حيويا يف احلفاظ 
ع��ل��ى اأ���س��ن��ان��ك وع��ظ��ام الفك 
و�سحية".  ق����وي����ة 

وه���ذا لأن ال��ربوت��ي��ن��ات احل��ي��وان��ي��ة حت��ت��وي على 
الأ�سنان وع�سالت  الفو�سفور  الفو�سفور. ويقوي 
الفك من خالل الرتباط مبينا اأ�سنانك. ونظرا 
لأنه ل ميكن اإعادة اإمناء املينا، فاإن اأف�سل طريقة 
الإمكان،  ق��در  تقويته  ه��ي  ال��ت��اآك��ل  م��ن  حلمايته 

وميكن اأن ي�ساعد الفو�سفور يف ذلك".

احليوانية  الربوتينات  اأف�شل  هي  ما  اإذن، 
ل�شحة فمك؟

احلليب
 Nutrients ذكرت مراجعة من�سورة يف جملة
اأن احلليب هو اأف�سل م�سادر الربوتني للحفاظ 
على �سحة الفم، وقالت املراجعة: "هناك عالقة 
عك�سية بني ا�ستهالك احلليب ومنتجات الألبان، 

وانت�سار التهاب اللثة يف ال�سكان البالغني".
والتهاب دواع��م ال�سن هو حالة ناجتة عن 
وتلف  ال��ت��ه��اب 

اأحد  اإن��ه  بالأ�سنان.  املحيطة  العظمية  الأن�سجة 
الأ�سباب الرئي�سية لفقدان الأ�سنان.

الدقيقة"  "الآلية  اأن  امل��راج��ع��ة  م��وؤل��ف��و  واق���رتح 
ولكن  الآن.  حتى  متاما  وا�سحة  لي�ست  للفوائد 
يعتقد الباحثون اأن حم�ض الالكتيك، املوجود يف 
بكترييا  منو"  "يثبط  املخمرة،  الألبان  منتجات 
درج���ة احلمو�سة عن  "خف�ض  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ف��م 

طريق الفم".
ودرج�����ة احل��م��و���س��ة يف ال��ف��م ه���ي م��ق��ي��ا���ض ملدى 
زادت احلم�سية،  فكلما  قلوية فمك.  اأو  حم�سية 
ذلك،  وم��ع  الهيدروجيني.  الأ����ض  رق��م  انخف�ض 
يجدر بنا اأن نتذكر اأن وجود الكثري من الأحما�ض 
يف فمك مبرور الوقت ميكن اأن يوؤدي اإىل ظهور 

التجاويف.

اجلنب
اإلينوي  جامعة  يف  الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  اأو���س��ح��ت 
"اجلن  الإن��رتن��ت:  على  موقعها  على  �سيكاغو 
هو اأحد اأف�سل الأطعمة لأ�سنان �سحية لعدد من 
اأول، يحتوي على ن�سبة منخف�سة من  الأ�سباب. 
ال�سكر ون�سبة عالية من الكال�سيوم. ويحتوي على 
الكازيني، وهو بروتني مفيد ب�سكل خا�ض لتقوية 

مينا الأ�سنان.
واجلن غني بالكال�سيوم، وهو اأمر مهم للحفاظ 
اجلن  ويحتوي  العظام.  كثافة  على 
اأي�������س���ا ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
ي�ساعد  م����ا  ال���ف���و����س���ف���ات، 
م�ستويات  موازنة  على 
الهيدروجيني  الأ���ض 
ي�ساعد  ما  الفم،  يف 
على احلفاظ على 

مينا الأ�سنان".

الدجاج
ال���������������دواج���������������ن 
اخل��������ال��������ي��������ة م����ن 
ال����������������ده����������������ون ه�����ي 
للفو�سفور  اآخ��ر  م�سدر 

والكال�سيوم.
داع���ي  ف���ال  ن��ب��ات��ي��ا،  ك��ن��ت  واإذا 

ال�سبانخ  مثل  اخل�سراء،  اخل�سروات  لأن  القلق 
والربوكلي، هي اأي�سا م�سادر جيدة للكال�سيوم.

اللحم الأحمر
يكون  اأن  ميكن  ب�سيكاغو،  اإلينوي  جلامعة  وفقا 
ما  لتناوله،  املطلوب  امل�سغ  ب�سبب  مفيدا  اللحم 

يوؤدي اإىل اإنتاج اللعاب.
وبح�سب اخلرباء: "املزيد من اللعاب مفيد، لأنه 

يقلل احلمو�سة يف الفم ويغ�سل جزيئات الطعام 
وال��ل��ح��وم احلمراء،  ال��ت�����س��و���ض.  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي 

وحتى حلوم الأع�ساء مفيدة ب�سكل خا�ض".
ومن املهم اأن نتذكر اأن هناك الكثري من العنا�سر 
الغذائية الأخرى التي تلعب دورا حيويا يف �سحة 
الربوتني  ت��ن��اول  ويجب  العامة.  وال�سحة  الفم 
ب�����س��ك��ل ع����ام ك���ج���زء م���ن ن���ظ���ام غ���ذائ���ي متوازن 

و�سحي.

اأربعة اأطعمة غنية بالربوتني ميكن اأن حتافظ على �سحة الأ�سنان واللثة

�سعف الب�سر مع التقدم يف ال�سن قد يكون
 عالمة حتذيرية حلدوث �سكتة دماغية اأو نوبة قلبية
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م�ست�سفى  يف  باحثون  اأج��راه��ا  التي  اجل��دي��دة،  للدرا�سة  ووفقا 
الذين  املر�سى  ف��اإن  والأذن،  للعني  نيويورك  يف  �سيناي  ماونت 
بالعمر  املرتبط  البقعي  ال�سمور  من  معني  �سكل  من  يعانون 
)AMD(، من املرجح اأن يكون لديهم تلف قلبي اأ�سا�سي من 
ق�سور القلب والنوبات القلبية، اأو مر�ض �سمام القلب املتقدم، 
باأنواع  املرتبط  ال�سرايني  مر�ض  وه��ي  ال�سباتي،  ال�سريان  اأو 

معينة من ال�سكتات الدماغية.

 BMJ اأن توؤدي نتائج الدرا�سة، التي ُن�سرت يف جملة  وميكن 
الفح�ض  زي�����ادة  اإىل   ،Open Ophthalmology
املكت�سفة  اأمرا�ض القلب غري  للحفاظ على الروؤية وت�سخي�ض 

ومنع الأحداث القلبية الوعائية ال�سارة.

�سيناي  م��اون��ت  كلية  م��ن  �سميث،  ث��ي��ودور  الربوفي�سور  وق���ال 
للطب يف نيويورك: "لأول مرة، متكنا من ربط اأمرا�ض القلب 
بنوع معني من  العالية اخل��ط��ورة  امل��ح��ددة  الدموية  والأوع��ي��ة 
ال�سمور البقعي املرتبط بالعمر، وهو النوع الذي يحتوي على 

روا�سب درو�سينويد حتت ال�سبكية".
وتتكون هذه الرت�سبات، املعروفة با�سم Drusenoid حتت 
ال�سبكية )SDD(، من دهون تت�سكل حتت خاليا �سبكية العني 
الب�سر.  بفقدان  وترتبط  العني  موؤخرة  يف  لل�سوء  احل�سا�سة 
عالية  ت�سوير  م�سح  عمليات  ويتطلب  �سعبا  اكت�سافها  ويعد 
العني  اإىل  الدم  تدفق  اأن  �سميث  الربوفي�سور  التقنية.واأو�سح 
الدم يف  القلب الذي يقلل من تدفق  اإما ب�سبب تلف  ينخف�ض 
جميع اأنحاء اجل�سم، "اأو من ال�سريان ال�سباتي امل�سدود، الذي 

يعيق تدفق الدم مبا�سرة اإىل العني".
واأ�ساف: "�سعف اإمداد الدم ميكن اأن ي�سبب �سررا لأي جزء من 
اجل�سم، و�سبكية العني املدمرة وبقايا SDD هي من بني تلك 
الأ�سرار. ويعني تلف ال�سبكية فقدان الب�سر، وميكن اأن يوؤدي 
بالعمر  املرتبط  البقعي  ال�سمور  اأن  اإىل  العمى".وي�سار  اإىل 
)AMD(، هو ال�سبب الرئي�سي للعمى لدى الأ�سخا�ض الذين 
تزيد اأعمارهم عن 65 عاما وينطوي على تلف املنطقة املركزية 
والقيادة. القراءة  عن  امل�سوؤولة  وهي  البقعة،  امل�سماة  لل�سبكية 
بالعمر  املرتبط  البقعي  لل�سمور  املبكرة  الأ�سكال  اأحد  ويتكون 
 ،drusen ت�سمى  �سغرية  �سفراء  كولي�سرتول  تر�سبات  من 
وت��ت��ك��ون حت���ت ج����زء م���ن ال�����س��ب��ك��ي��ة ي�����س��م��ى ظ���ه���ارة ال�سبكية 
الدم  العني من  �سبكية  اأن حترم  ال�سباغية )RPE(. وميكن 

والأك�سجني، ما يوؤدي اإىل فقدان الب�سر. وميكن اإبطاء تكوين 
Drusen عن طريق مكمالت الفيتامينات املنا�سبة.وال�سكل 
الرئي�سي الآخر من ال�سمور البقعي املبكر املرتبط بالعمر اأي 
�سهرة،  اأق��ل  هو   ،)SDDs( ال�سبكية  حتت  الدرنية  الروا�سب 

ويتطلب ت�سويرا �سبكيا عايل التقنية للك�سف عنه.
الكولي�سرتول،  الروا�سب على �سكل خمتلف من  وحتتوي هذه 
مبا�سرة،  لل�سوء  احل�سا�سة  العني  �سبكية  خاليا  حتت  وتتكون 
ال��روؤي��ة. ول يوجد عالج معروف  وت�سيع  التلف  حيث يحدث 

.SDD �ل
بال�سمور  امل�سابني  م��ن  مري�ض   200 ح��ال��ة  حتليل  واأظ��ه��ر 

البقعي املرتبط بالعمر، ويعانون من اأمرا�ض القلب والأوعية 
عر�سة  اأك��ر  كانوا  اأنهم  الدماغية،  وال�سكتة  احل��ادة  الدموية 

بت�سع مرات لالإ�سابة بهذه الروا�سب.
هذا  "يو�سح  روزن:  ريت�سارد  ال��دك��ت��ور  امل�����س��ارك  امل��وؤل��ف  وق���ال 
العمل حقيقة اأن اأطباء العيون قد يكونون اأوائل الأطباء الذين 
ال��ذي��ن ل  امل��ر���س��ى  الأم��را���ض اجل��ه��ازي��ة، خا�سة يف  يكت�سفون 
يعانون من اأعرا�ض وا�سحة. ويجب اأن يوؤدي اكت�ساف روا�سب 
SDD يف �سبكية العني اإىل الإحالة اإىل مقدم الرعاية الأولية 
للفرد، خا�سة اإذا مل يتم اإ�سراك طبيب قلب �سابقا. وهذا ميكن 

اأن مينع حدثا قلبيا يهدد احلياة".

درا�شة تربط مر�شا ي�شبب العمى باأ�شكال خطرية من اأمرا�ش القلب والأوعية الدموية
اأفادت درا�شة حديثة اأن �شعف الب�شر مع التقدم يف ال�شن ميكن اأن يكون عالمة حتذيرية 

حلدوث �شكتة دماغية اأو نوبة قلبية.
هكذا يرتبط �شكل معني من ال�شمور البقعي املرتبط بالعمر )AMD(، باأمرا�ش القلب 

والأوعية الدموية.
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العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0112768 رقم املعاملة
اإخطار بالوفاء

حممد  )���س��رك��ة  م��ال��ك  ال�سمري  مطر  ب��ن  مر�سي  ب��ن  حممد   / ال�سيد  ع��ن  م��وك��ل  ب�سفته  امل���ري  م��ه��ران  ���س��امل  حممد  ���س��امل   : املخطر 
بدبي  العدل  كاتب  من  م�سدقة  وكالة  مبوجب  دب��ي(  القت�سادية  التنمية  دائ��رة   878824 الرخ�سة  رق��م  م  م  ذ  �ض  للتجارة  ال�سمري 
 : رقم  هاتف   -  784198831059328 رقم  هوية  واأحمل   2022/12/28 بتاريخ  م�سدق   2022/1/458544 رقم  مبحرر 

الرب�سا  - دبي   : العنوان   -  0501777962
املخطر اإليه الأول : �سبا نورين �سان �سلم - يحمل هوية اإماراتية رقم 784199961937705

هاتف رقم : 0523342607
العنوان / ال�سارقة القليعة - �سارع الكورني�ض - حمل رقم 5 ملك �سركة ال�سعود املحدودة - �سندوق بريد :6548 ال�سارقة

املخطر اليه الثاين : راجا ارباب خان راجا نفيد - يحمل هوية بالرقم : 784198683859833
رقم هاتف : 0588697414

العنوان : ال�سارقة القليعة �سارع الكورني�ض حمل رقم 5 ملك �سركة ال�سعود املحدودة - �سندوق بريد : 6548 ال�سارقة
املو�سوع : اخطار على وتكليف ب�سداد مبلغ 36،000 �سنه و ثالثون الف درهم

قاما املخطر اليهما با�ستالم مبلغ وقدره 36،000 �سته وثالثون الف درهم من املحطر علي اأن يقوما برده بتاريخ 2022/11/3 طالب 
املخطر املخطر اليهما ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهما ب�سورة ودية ال ان املخطر اليها مل ي�ستجيو وتر�سد بذمة املخطر اليهما مبلغ 

املخطر.  ل�سالح  درهم  الف  وثالثون  �سته   36،000
املطالبة : يخطر املخطر املخطر اليهما ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 36،000 �سته وثالثون الف درهم هو قيمة املبالغ املرت�سدة بذمتهم 
خالل مدة اق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمهم هذا الخطار وال �سي�سطر املخطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 
التقا�سي  و م�ساريف  ر�سوم  كافة  اإليهما  املخطر  املخطر مع حتميل  له  اأو �سرر تعر�ض  اأي عطل  املنا�سب عن  بالتعوي�ض  واملطالبة  حقه 

والتعاب املحاماة، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0103316 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 15067،50 خم�سة ع�سر الف و�سبعة و�ستني درهم وخم�سني فل�ض

املخطر : نواب لعمال الملنيوم والزجاج ذ م م ، وميثلها ال�سيد / نواب زاده انور زاده، باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة 
هوية رقم 784198264962824 

العنوان : عجمان ال�سناعية 1 حمل رقم 11 - رقم الهاتف : 971552252448
املخطر اليه : خط احلياة العاملية ملقاولت البناء - العنوان : ال�سارقة - القليعة - خلف �سارع العروبة - مكتب رقم رقم 

رقم الهاتف : 971555275245  - عبداهلل  عبدالرحمن  على  فاطمة  ملك   2 رقم  طابق   208
15067،50 خم�سة ع�سر الف و�سبعة و�ستني درهم وخم�سني فل�ض  اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ  : املخطر  ال�سرح 
مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف 
001024 مبلبغ  ال�سيك رقم   : لل�سحب وبيانه كالتايل  ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل  انه  ال  ال�سيك 
الف و�سبعة و�ستني درهم وخم�سني فل�ض بتاريخ ا�ستحقاق 2020/07/25 وامل�سحوب على  15067،50 خم�سة ع�سر 
بنك ال�ستثمار. وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً 
ولكن دون جدوى،  لذلك، فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال 

�سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية ، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك...

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0109447 رقم املعاملة
اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 7،680 درهم

املخطر / البيارد لتاأجري ال�سيارات وال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية باإمارة ال�سارقة بالرقم )507415( وميثله املالك 
/ را�سد �سعيد حممد حمدان الدرمكي - اماراتي اجلن�سية - وميثله بالوكالة ال�سيد/ طارق بن في�سل بن ح�سني املنهايل - 
�سعودي اجلن�سية - يحمل بطاقة هوية رقم )784199154398194( مبوجب وكالة رقم )0050756_2022_

العنوان / ال�سارقة - الريموك - حمل رقم 2 ، هاتف رقم / 0555250469 - 0555250649  -  )MOJAU
املخطر اإليه / خليل حممد ممتاج الدين ، اجلن�سية بنغالدي�ض - يحمل هوية رقم )784198390948473(

العنوان ال�سارقة - هاتف رقم / 0527677793 - 065412541
املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 7،680 درهم

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 7،680 )�سبعة األف و�ستمائه وثمانون( درهم اماراتي مبوجب عمل جتاري )تاأجري 
�سيارة( بني الطرفني. املخطر حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرفه اإل اأنه ارتد دون ذلك ي�سبب احل�ساب 
مغلق، وبيانات ال�سيك كالتايل : �سيك رقم 000019 مببلغ 7،680 در هم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/11/16 وامل�سحوب 
على بنك امل�سرق.  حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا 
اإخطاركم وال �سن�سطر  تاريخ  اأيام من  املذكور خالل خم�سة  املبلغ  فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد  لكن دون جدوى، لذلك 

لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2023- 0114364 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 36000 �ستة وثالثون الف درهم

املخطر : عبد احلفيظ حممود �سابق احمد
العنوان : ال�سارقة البطينه - الهاتف : 971505774031

املخطر اليه : عالء احمد حممود ابو جنم
العنوان : عجمان الرا�سدية 2 ابراج النعيمية بناية رقم اأ4

الهاتف:
ال�سرح : املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 36000 �سته وثالثون الف درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من 
قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سوك ال انه ارتد 
دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيله كالتايل : ال�سيك رقم 000008 مبلبغ 36000 �سته 

وثالثون الف درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/11/30 وامل�سحوب بنك ابوظبي التجاري. 
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن 
دون جدوى لذلك، فاإننا نخطر كم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم 
وال �ست�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا 

جاء به،  وهذا اخطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مركز يل ويلن�ش للتاأمل - �ش ذ م م  
1210 ملك عبدالعلي مرزبان - الثنية الوىل - ال�سكل القانوين :  العنوان : مكتب 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   855932  : الرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 
1522353 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/12/27 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/12/27
O-08A-005 شجاد حيدر و�شركاهم حما�شبون قانونيون العنوان : مكتب رقم� 

ملك �سمو ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم - ديرة - رقة البطني - هاتف : 
2222126-04 فاك�ض : 2238881-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �شجاد حيدر و�شركاهم حما�شبون قانونيون
بن  را�سد  بن  احمد  ال�سيخ  �سمو  ملك   O-08A-005 رق��م  مكتب   : العنوان 
 : فاك�ض   04-2222126  : ه��ات��ف   - البطني  رق��ة   - دي���رة   - مكتوم  ال  �سعيد 
2238881-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني 
امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية مركز يل ويلن�ش للتاأمل - �ش ذ م م وذلك مبوجب 
2022/12/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي  قرار حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/12/27 بتاريخ 
معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�سفي 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة 

الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإجتماع خربة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

الدعوى رقم : 3663 جتاري )جزئي( ل�سنة 2022 
حمكمة عجمان االإحتادية االبتدائية

اإىل املدعى عليه : اأحمد نايف فرهود - جمهول حمل الأقامة
الذي  الهند�سية  اخل��ربة  اإجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سياً  باحل�سور  مكلف  اأن��ت 
الكائن  امل�سروع  مبوقع  ع�سراً  الثالثة  ال�ساعة   2023/2/6 الأثنني  بتاريخ  عقده  �سيتم 
302 عليكم تقدمي مذكرة جوابية  J7 - �سقة  اأب��راج جاردن �سيتي - برج  باإمارة عجمان - 
على الدعوى مرفقاً بها كافة امل�ستندات قبل موعد الإجتماع بيوم على الأقل خالل مرا�سلة 
الهاتف  على  الإت�سال  اأو   ،sahernorsalem@gmail.com الإلكرتوين  الربيد 
النقال رقم 971504142511+ علماً باأنه يف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال 
امل�ستندات املطلوبة خالل املدة املحددة، �سوف يبا�سر اخلبري اإجراءات اخلربة ويقدم تقريره 

للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري الهند�شي / �شاهر اأبوالنور �شامل

اإعالن اإجتماع خربة 

70330

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : كوي للتجارة - ذ م م  
العنوان : مكتب الدور اخلام�ض ملك اخلليج للتطوير وال�ستثمار - برج خليفة - بردبي 
- ا�ستدامة B-  ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 925627 
الإقت�ساد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1533276  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/12/8 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
-1703 مكتب   : العنوان  احل�شابات  ملراجعة  فرتك�ش  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 

 B 1704-1705-1706-1707-1708 - الغرير لالن�ساءات املنيوم - ا�ستدامة
فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك  - هاتف :   

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : فرتك�ش ملراجعة احل�شابات
 -  1708-1707-1706-1705-1704-1703 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
جب  مبو فاك�ض :   الغرير لالن�ساءات املنيوم - ا�ستدامة B - هاتف :   
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م م  ذ   - للتجارة  كوي  لت�سفية 
2022/12/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/8 
مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   ،  AJCFICICPL2022 /0000109 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سومود فاليابوراكال �سوكوماران �سوكوماران
العنوان : 9443170 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/1/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�سالح / التميم لتاأجري ال�سيارات واحلافالت - ذ م م -  بالتايل :

بالتايل : بالزام املعرو�ض �سده بان يوؤدي للطالبة مبلغا وقدره ثالثون الفا واربعمائة 
وواحد و�ستون درهما ف�سال عن الفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 7% �سنويا 
بدء من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك �سند املطالبة وحتى متام الوفاء مع الزامه بالر�سوم 
وامل�سروفات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
فاطمة يو�سف جا�سم حممد احلو�سني   

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006457/ 
اإىل املحكوم عليه : فاطمة يو�سف جا�سم حممد احلو�سني

العنوان : ال�سارقة - كورني�ض ال�سارقة الف�ست خلف مركز �سرطة احلرية القدمي - �سارع 17 فيال رقم )3( 
هاتف رقم : 0505194012-0509072638-0562121411

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ د.عبداهلل بن �ساحوه ال�سويدي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 20850.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

تغيري ا�سـم / امين حممود عبدالرب عبداهلل الكندي  

الكندي  عبداهلل  عبدالرب  حممود  /امين  املواطن  تقدم 
ا�سمه من  بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب 

)امين( اإىل )را�سد(.
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 1016 ل�سنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا(
3- �سمري املحمود واأولده للتجارة �ض ذ م م   ، 2- في�سل �سمري حممود العلي  1- �سمري حممود العلي  املنفذ �سدهم / 
العلي   حممود  �سمري  ل�ساحبها  الثاث  لتنجيد  حممود  �سمري   -5 م،  م  ذ  �ض  العقارية  لال�ستثمارات  حممود  4-�سمري 

ل�سالح طالب التنفيذ / م�سرف دبي - �ض م ع  
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 

emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الربعاء 2023/2/15 وذلك لبيع العقار العائد 
باإمارة   4 ال�سناعية  مبنطقة  ملك   )1396( رقم  قطعة   -: التايل  النحو  على  العقار  واأو�ساف  �سده  للمنفذ  ملكيته 
ال�سارقة، �سعر التثمني : 20،695،000 درهم )ع�سرين مليون و�ستمائة وخم�سة وت�سعون الف درهم( والعقار عبارة عن 

مبنى معار�ض )ار�سي + ميزانني + �سربة + �سكن عمال )طابق ار�سي( + م�سالت �سيارات + �سور. 
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 1016 ل�سنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
3- �سمري املحمود واأولده للتجارة �ض ذ م م   ، 2- في�سل �سمري حممود العلي  1- �سمري حممود العلي  املنفذ �سدهم / 
العلي   حممود  �سمري  ل�ساحبها  الثاث  لتنجيد  حممود  �سمري   -5 م،  م  ذ  �ض  العقارية  لال�ستثمارات  حممود  4-�سمري 

ل�سالح طالب التنفيذ / م�سرف دبي - �ض م ع  
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الربعاء 2023/2/15 وذلك لبيع العقار العائد 
باإمارة   4 ال�سناعية  مبنطقة  ملك   )1396( رقم  قطعة   -: التايل  النحو  على  العقار  واأو�ساف  �سده  للمنفذ  ملكيته 
ال�سارقة، �سعر التثمني : 20،695،000 درهم )ع�سرين مليون و�ستمائة وخم�سة وت�سعون الف درهم( والعقار عبارة عن 

مبنى معار�ض )ار�سي + ميزانني + �سربة + �سكن عمال )طابق ار�سي( + م�سالت �سيارات + �سور. 
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )479/2023(

املنذرة / يو بيه اإ�ض جلف ذ.م.م )فرع دبي(
املنذر الها / تى ا�ض ا�ض �سمارت �سي�ستم�ض �ض.ذ.م.م

لحقاً للتعامالت التجارية بينكم وبني املنذرة و التي تر�سد مبوجبها يف ذمتكم مبلغ وقدره 118،382،90  
درهم، مئة وثمانية ع�سر الف وثالثمائة و اأثنان وثمانون درهم وت�سعون فل�ض ل�سالح املنذرة و هو املبلغ املثبت 
اأنكم ل زلتم  اإل  املبالغ املرت�سدة منكم  بامل�ستندات. على الرغم من م�ساعي املنذرة الودية املتكررة لتح�سيل 
ممتنعني عن �سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم ل�سالح املنذرة دون اأي عذر اأو �سند قانوين، وهو المر الذي اأحلق 
بها �سديد ال�سرر واخل�سارة. وعليه، وب�سفتنا وكالء عن املنذرة نخطر املنذر اإليها باأن ت�سدد و نكلفها بوفاء 
مبلغ وقدره 118،382،90 درهم، مئة وثمانية ع�سر الف وثالثمائة و اأثنان وثمانون درهم وت�سعون فل�ض 
اإىل املنذرة وذلك خالل )5( اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار القانوين. ويف حال عدم ال�ستجابة لذلك، 
فاإن املنذر �ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم لإلزامكم ب�سداد املبالغ امل�ستحقة مع 
الفوائد القانونية بالإ�سافة اإىل كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة والتعوي�ض عن الإ�سرار التي 

حلقت باملنذرة نتيجة اإمتناعكم عن �سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/477(

املنذرة / كيو �سي - فري�ض بي تي واي ال تي دي
املنذر اليها / افريبريى لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

مبوجب طلبات ال�سراء ال�سادرة عن املنذر اإليهما قامت موكلتنا بتوريد الب�سائع املطلوبة من قبل املنذر اإليهما 
اللذان ا�ستلماها بالكامل. ف�سل املنذر اإليهما، ب�سوء نية يف ت�سوية قيمة فواتري املنذرة البالغ مقدارها 214457 
كافة  بالرغم من  م�سوغ  اأو  بدون مربر  ا�سرتايل(  دولر  و�سبعة وخم�سون  واربعمائة  الف  ع�سر  واربعة  )مئتان 
املذكور  املرت�سد  املبلغ  لت�سوية  الإنذار نخطركم  فاإننا مبوجب هذا  والتذكريات من جانب موكلتنا.  املطالبات 
بعاليه وقدره 214457 مئتان واربعة ع�سر الف واربعمائة و�سبعة وخم�سون دولر ا�سرتايل خالل مدة خم�سة 
اأيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإنذار القانوين. وبخالف ذلك، ويف حال ف�سلكم بالرد على هذا الإنذار وت�سوية 
القانونية  الإجراءات  لتخاذ  م�سطرة  �ستكون  موكلتنا  فاإن  اأعاله،  املحددة  املدة  خالل  املذكور  املرت�سد  املبلغ 
املنا�سبة اإىل اأق�سى حد م�سموح به يف القانون، ورفع الدعوى اأمام املحكمة للح�سول على حكم باإلزام املنذر اإليهما 
ب�سداد املبلغ املرت�سد، بالإ�سافة، دون ح�سر اىل كافة النفقات املتكبدة كر�سوم الدعوى واأتعاب املحاماة ور�سوم 

الرتجمة وكافة امل�ساريف الأخرى وبدون اإجحاف بباقي احلقوق القانونية ملوكلتنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )453/2023(

مقدم من / املنذرة : اأت�ض ال جي ا�سيت�ض ليمتد ، �سركة اأو ف�سور وامل�سجلة حتت 
رقم 151914 ب�سلطة املنطقة احلرة جلبل علي

�سد / املنذر اإليها : كينج�ض من للو�ساطة العقارية
العنوان : )جمهول حمل الإقامة(

بذمتها  املرت�سد  املبلغ  �سداد  و�سرعة  العني  باإخالء  اإليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
وقدرة 24،620 درهم اإثنان واأربعون الف و�ستمائة وع�سرون درهم وماي�ستجد 
حتى تاريخ الإخالء الفعلى للمكتب رقم )2401( الكائن ببناية ايري�ض باي ، 
مبنطقة اخلليج التجاري. باإمارة دبي وت�سليم براءة ذمة من هيئة مياة وكهرباء 

دبي واإزالة كل ال�سواغل.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد حبتور  حممد الظاهري   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003424/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد حبتور حممد الظاهري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبداهلل �سيف جمعه الليم ال علي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 21627.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

تغيري ا�سـم / �ساهيناز حممد معني الدين 
 / الدين  معني  حممد  �ساهيناز   / املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من 

)�ساهيناز( اإىل )مرمي(. 
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

تغيري ا�سـم / نور ح�سن على مطر الريامي  
 / الريامي  مطر  علي  ح�سن  نور   / املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من 

)نور( اإىل )نورة(. 
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
مكتب اإدارة ا خلرباء 

دائرة حماكم را�ض اخليمة  - مكتب اإدارة الدعوى 
اإعالن بالن�سر للح�سور اأمام اخلبري احل�سابي 

دعوى رقم 2022/178 جتاري كلي
اإىل املدعي عليه : اإبراهيم علي نقي جعفر زرعوين 

يف الدعوى املذكورة املقامة �سد من املدعي : 
حمطة زيرو لغ�سيل وتلميع ال�سيارات - ميثلها حممد علي اخلاطري 

�سديد  م�سطفى   / احل�سابي  اخلبري  اأمام  املرئي  الت�سال  عرب  اخلربة  جل�سة  ح�سوركم  يتعني 
10:00 �سباحا ،  2023/2/6 ال�ساعة  - يف موعد الجتماع املقرر عقده يوم الإثنني بتاريخ 

وتقدمي ما لديكم من م�ستندات وبيانات ودفوع توؤيد موقفكم يف الدعوى. 
 : الإلكرتوين  الربيد  عرب  اخلبري  مع  التوا�سل  يرجى  الجتماع  رابط  على  للح�سول 

m.shedeed@courts.rak.ae
دائرة  حماكم را�ض اخليمة 
مكتب اإدارة الدعوى 
اخلبري املايل وامل�سريف/ م�سطفى �سديد  

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70408

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإمارة دبي 

دائرة حماكم دبي 
حمكمة االأحوال ال�سخ�سية 

اإعالن عن وجود وارث    

طلب ا�سهاد ح�سر ارث رقم 36359
اإىل كل من يدعي اإرثا اأو حقا يف تركة املتوفى / خليفة حممد 
حمكمة  اىل  يتقدم  ان   - اجلن�سية  باك�ستاين   - اهلل  امني 
بذلك  الأوراق  كافة  اإح�سار  مع  بدبي  ال�سخ�سية  الأحوال 

خالل فرتة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.    
ق�سم خدمات االأحوال ال�سخ�سية 

اإعالن بالن�سر 

70197
العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

 اعالن بالن�سر
للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

يف االإ�ستئناف رقم 2023/75  
يف  و�سريك  مدير  ب�سفته  دا���ض  رام���اين  دا���ض  ن��اراي��ان   : امل�ستاأنف  طلب  على  بناء 

الرخ�سة امل�سماة )حممد �سهيد لغ�سيل وكي املالب�ض( 
يف  �سريك  ب�سفته  اهلل  �سهيد  حممد  ليتون  �ساجهان  حممد   : �سده  امل�ستاأنف  اىل 

الرخ�سة امل�سماة )حممد �سهيد لغ�سيل وكي املالب�ض( - اجلن�سية : بنغالدي�ض 
مبحكمة  الثانية  املدنية  ال��دائ��رة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
ا�ستئناف ال�سارقة - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات، وذلك يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/8م يف 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى / ح�سن ال�سلمان 

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  االحتادية اال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 70608

 اعالن بالن�سر
2022 / 2761 ا�ستئناف جتاري
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل امل�ستاأنف �سده/1_ مروان جباخنجي - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن امل�ستاأنف/اإميان حممود حممد عتيق

و ميثله /اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
قد اأ�ستاأنف ااحلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2022/59 جتاري كلي

وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 08-02-2023 ال�ساعة 09:00 �سباحا  
بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف 

حالة تخلفك�م  �ستجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70197
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اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:906/2022/486 تعيني خربة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  املنازعة : املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع  مو�سوع 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:بيه �سي �سي م.م.ح
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى فندق ذا تاور بالز )املكاتب( الدور 19 - مكتب 

رقم 1902 - بالقرب من حمطة اأبراج المارات للمرتو - وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل 
: متنازع  زاب��ي  -  �سفتهما  اي�سرتين تردينغ انرتنا�سيونال م.م.ح 2- روين جونوجن   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�سدهما 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام املدعي عليه  مو�سوع الإعالن :  قد 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
امل��واف��ق:2023/2/15 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4168/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7596 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1.132.199( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : حم�سن �سم�ض اقا جاين ف�ساركي
عنوانه:المارات - امارة دبي - الو�سل - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اميجت

البرتوكيماويات  لتجارة  2- جرين جرو  ال�ساري  عبيد  �سالح  1- عبداهلل   : اإعالنهم  املطلوب 
�ض.ذ.م.م 3- كمال عبداهلل �سالح ال�سباري - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )11132199( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9136/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : لئحة تنفيذ جتاري يف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3100 جتاري جزئي واملوؤيد 
بال�ستئنافني رقم 2020/1186 رقم 3028/2020 جتاري حيث ان طالب التنفيذ ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر 
ا�سبح احلكم  ان  3028/2020 جتاري  رقم  بال�ستئناف  واملوؤيد  3100/2019 جتاري جزئي  رقم  الدعوى  يف 

قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �سده .
طالب التنفيذ : �سركة تريو انرتنا�سيونال �ض.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج ال�سقر لالعمال - مكتب 902 - هاتف:0505522502
املطلوب اإعالنه : 1- اجلريان للتجارة العاملة �ض.ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية  )451035( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7489/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 163/2021 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)16.379.481.40( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي
عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لالأعمال 

- الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ض:065289922
املطلوب اإعالنهم : 1- راقي يا�سني وهيب 2- حممد راقي يا�سني 3- التاج امللكي ل�سناعة الأغذية �ض.ذ.م.م 

4- �سركة التاج امللكي ل�سناعة الغذية واخل�سار املجففة �ض.ذ.م.م  - �سفتهم : منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16379481.4( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل  7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7488/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ :تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/411 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2558235.66( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سرف الهالل �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة

املطلوب اإعالنه : 1- حمدان �سلطان حممد �ساملني ال�سام�سي  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2558235.66( وق��دره  به 
اأي��ام من   7 املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6950/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

 ، جزئي  م�سارف  جت��اري   2022/707 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  :تنفيذ  التنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )36096.52( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اميك�ض )ال�سرق الو�سط( ���ض.م.ب )م( الم��ارات - عنوانه:امارة دبي - �سارع 
ال�سيخ زايد - خمرج 32 - �سارع الفلك - بناية فندق ميديا وان - الطابق 27

املطلوب اإعالنه : 1- بازهايا راندورايل عبداهلل  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )36096.52( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7  اأيام من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7935/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ :تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/83 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )404.120( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لالأعمال 

- الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ض:065289922
املطلوب اإعالنه : 1- حممد جا�سم ح�سن جا�سم بن جر�ض  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية  )404120( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:161/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : الق�ساء باخراج ال�سريك نور الدين قمار من الرخ�سه التجاريه رقم:1086085 وامل�سماه 
الزام  دبي  القت�سادية  التنميه  من  وال�سادره  ذ.م.م  ����ض.ذ.م.م(  اللكرتوين  الت�سويق  خلدمات  اخ��ام  )ي��ال 

املدعي عليه بامل�ساريف والر�سوم واتعاب املحاماة . 
املدعي:نور الدين قمار

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بلو تاور - �سقة 202
املطلوب اإعالنه :  1- حمزه غازي حممود امل�سرتيحي  -  �سفته : مدعي عليه 

قمار من  الدين  ن��ور  ال�سريك  ب��اخ��راج  الق�ساء  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�سوع 
ذ.م.م  �����ض.ذ.م.م(  الل��ك��رتوين  الت�سويق  خلدمات  اخ��ام  )ي��ال  وامل�سماه  رق����م:1086085  التجاريه  الرخ�سه 
- وحددت  املحاماة  واتعاب  والر�سوم  بامل�ساريف  املدعي عليه  الزام  دبي  القت�سادية  التنميه  وال�سادره من 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2023/2/7  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1031/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية العقارية الوىل رقم 91

مو�سوع الدعوى : ف�سخ العقد املربم بني املدعية واملدعي عليه )اتفاقية البيع وال�سراء( املوؤرخة 2007/5/24 ومو�سوعها بيع 
و�سراء الوحدة رقم 102 الكائنة بامل�سروع اململوك للمدعية واملعروف با�سم داميوند بزن�ض �سنرت C-1 مبنطقة الرب�ساء جنوب 
الثالثة الزام املدعي عليه  بان يوؤدي للمدعية مبلغ )600.000( درهم تعوي�سا عما حلق باملدعية من اأ�سرار مادية ومعنوية مع 

الفائدة القانونية بواقع 5% الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:داميوند ديفيلوبرز كومباين ليمتد

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - امل�ستدامة Sustainable City - �سارع القدرة - بالزا - بلوك E - الدور الثاين
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة هوفمي�سرت هولندنغ جي ام بي ات�ض ميثلها مديرها هرمان هوفمي�ستز - من�ساوي اجلن�سية  -  �سفته 

: مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ف�سخ العقد املربم بني املدعية واملدعي عليه )اتفاقية البيع وال�سراء(  مو�سوع الإع��الن :  قد 
املوؤرخة 2007/5/24 ومو�سوعها بيع و�سراء الوحدة رقم 102 الكائنة بامل�سروع اململوك للمدعية واملعروف با�سم داميوند بزن�ض 
C-1 مبنطقة الرب�ساء جنوب الثالثة الزام املدعي عليه  بان يوؤدي للمدعية مبلغ )600.000( درهم تعوي�سا عما حلق  �سنرت 
باملدعية من اأ�سرار مادية ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 5% الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
- وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/2/13  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:373/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404

مو�سوع الدعوى : �سم ملف النزاع رقم 3777/2022 حمدد القيمة اىل ملف الدعوى املاثلة بعد املحاكمة والثبوت الزام املدعي 
عليهما بان يوؤدوا للمدعي املبلغ املتوجب له بذمتهما والبالغ قدره )209.081( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليهما  الزام  التام ويف كل الح��وال  ال�سداد  الواقع يف 2018/5/14 وحتى  توقيع التفاقية 

اتعاب املحاماة  . 
املدعي:ال�سيخ �سمالن عبداهلل اجلابر ال�سباح

ب��ي رق���م 13 - مكتب رق���م 106 - م��ك��اين 1480277056 -  ات�����ض  ب��ن��اي��ة  ب��ردب��ي - م��دي��ن��ة دب���ي ل��الن��رتن��ت -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - 
هاتف:043901155 - فاك�ض:043908834 - هاتف:0504233921 - �سندوق بريد:14402

وميثله:عبدالعزيز عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي
املطلوب اإعالنهما :  1- ا�ض كيه اي هولدينجز ليمتد فرع دبي 2- تا�ستي�ض كون�سالتنت�ض  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها �سم ملف النزاع رقم 3777/2022 حمدد القيمة اىل ملف الدعوى املاثلة 
والبالغ قدره )209.081( درهم مع  له بذمتهما  املتوجب  املبلغ  ي��وؤدوا للمدعي  بان  املدعي عليهما  ال��زام  والثبوت  املحاكمة  بعد 
الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ توقيع التفاقية الواقع يف 2018/5/14 وحتى ال�سداد التام ويف كل الحوال الزام املدعي 
عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2023/2/8  ال�ساعة 09.00 �ض يف 
او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70640

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:171/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغا وقدره )830.464.000( درهم فقط ثمامنائة 
وثالثون مليونا واربعمائة واربعة و�ستون الف درهما ، والزامهم بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية 

وحتى متام ال�سداد  . 
املدعي:دريك اند �سكل انرتنا�سيونال - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع تقاطع �سارع العامل مع �سارع برج - مبنى برج برامي 
- �سقة 31 - وميثله:حبيب حممد �سريف عبداهلل املال

املطلوب اإعالنهما :  1- يو�سف حممد علي نا�سر النوي�ض 2- خلدون ر�سيد �سعيد الطربي  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
للمدعية مبلغا وقدره  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
)830.464.000( درهم فقط ثمامنائة وثالثون مليونا واربعمائة واربعة و�ستون الف درهما ، والزامهم بالفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/2/6  ال�ساعة 
09.00 �ض  ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول 
اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف 
اأيام  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور 

على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70353

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1948/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

ب�سداد مبلغ )448000( درهم والتعميم  املدعي عليه  بالزام  با�سدار المر  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
مبنع املدعي عليها من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف  . 

املدعي:عثمان خالد احمد �سليمان
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى اركيدا - �سقة الطابق 3 - مقابل الطاير 

لل�سيارات
املطلوب اإعالنه :  1- عبدالوهاب حممد علي قدال  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/9/5 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )448000( درهم اربعمائة وثمانية واربعون الف وبالر�سوم 
 ، املعجل  النفاذ  طلب  ورف�ست  الدولة  منافذ  جميع  على  والتعميم  ال�سفر  من  منعه  وم��ع  وامل�ساريف 
ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  8007/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة برهان للهند�سة والن�ساءات ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة كولني لالن�ساءات وال�سياحة وال�سناعة والتجارة ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)1228412.95( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/14329 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- حممد حمد �سعيد حممد احلفيتي  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�سرف اأبوظبي ال�سالمي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
بال�سافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )140366( درهم اىل طالب 

ر�سوم خلزينة املحكمة . 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  15123/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )002897( وال�سادر عن بنك المارات دبي الوطني 
بقيمة )30000( واملرت�سد املبلغ الغري م�سروف )8299.96( درهم بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : فندق جود بال�ض دبي
املاجد  العنز - �سارع �سالح الدين - بناية جمموعة جمعة  ام��ارة دب��ي - دي��رة - ه��ور  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
رقم   - ل��ل��رتاث  امل��اج��د  جمعة  جمموعة  مبنى  نف�ض  يف  رئي�ض  معلم   - الول  ال��ط��اب��ق   -  1 املكتب  رق��م   -

مكاين:3316997196
املطلوب اإعالنه : 1- الرحالت ال�سحرية لل�سياحة - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9429.96( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70642 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  10403/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
بقيمة  �سده  املنفذ  عن  وال�سادر   )000024( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

)289.000( درهم وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني .
طالب التنفيذ : �سعيد ابراهيم ا�سماعيل الفخريي

عنوانه:المارات - امارة عجمان - الرا�سدية - عجمان - �سارع ال�سيخ عبد العزيز النعيمي - مبنى 
الفالكون تاور بي 1 - �سقة 2112

املطلوب اإعالنه : 1- عمران علي �سامل نا�سر الراوي - �سفته : منفذ �سده
املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�سوع الإع��الن : قد 
وقدره )289000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
ت��اري��خ ن�سر هذا  ي��وم��ا م��ن  امل��ذك��ور خ��الل )7(  ب��ال��ق��رار  الل��ت��زام  التنفيذية بحقكم يف ح��ال��ة ع��دم 

العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70591

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8726/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

، ب�سداد  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 719/2022 نزاع حمدد القيمة 
املبلغ املنفذ به وقدره )324.725( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سرفيو �ض.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�سر

املطلوب اإعالنه : 1- ا�ض كيه ايه اي زايا لتطوير العقارات �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )324725(  به 
اأيام من تاريخ ن�سر  الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 

هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70591 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  19150/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )6/7/8/10/11( وال�سادر عن بنك را�ض 

اخليمة بقيمة )13700 .
طالب التنفيذ : املدر�سة المريكية لالبداع العلمي اخلا�سة �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

عنوانه:امارة ال�سارقة - املمزر - برج املدينة - الطابق 22 - هاتف 0501594371
املطلوب اإعالنه : 1- كامل كزنز اي�ض كرمي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )14744( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اعالن بالن�سر )تظلم(    
                  يف  الدعوى رقم:2/2023/63 تظلم عقاري 

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190
مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر من �سعادة قا�سي المور امل�ستعجلة يف احلجز التحفظي عقاري رقم 1/2023 
امل�ستعجلة واملتعلق بتوقيع احلجز التحفظي على اموال وممتلكات وم�ساريع وذمم مدينة ل�سالح امل�ستدعي �سدها الثانية 

�سركه �سيخ هولدينجز ليمتد/املتظلم �سدها الثانية والر�سوم وامل�ساريف . 
املتظلم:بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود -  فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مكتب الدارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - برج ات�ض ا�ض بي �سي - 
�ض.ب:66 - وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي

املطلوب اإعالنه :  1- اليك�سي�ض اندراجيت لوفيل  -  �سفته : متظلم �سده 
�سعادة قا�سي المور  ال�سادر من  القرار  اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
ام��وال وممتلكات  التحفظي على  بتوقيع احلجز  واملتعلق  امل�ستعجلة   1/2023 رقم  التحفظي عقاري  امل�ستعجلة يف احلجز 
والر�سوم  الثانية  �سدها  ليمتد/املتظلم  هولدينجز  �سيخ  �سركه  الثانية  �سدها  امل�ستدعي  ل�سالح  مدينة  وذمم  وم�ساريع 
وامل�ساريف - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2023/2/21  ال�ساعة 10.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70448 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اعالن بالن�سر        
 358/2023/42 جتاري 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- كالب كريتيف حللول تقنية املعلومات �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :اوتو�سرتاد انرتنا�سيونال لتاأجري املركبات �ض.ذ.م.م 
وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما على �سبيل الت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
وقدره )37.626.67( درهم �سبعة وثالثون الف و�ستمائة �ستة وع�سرون درهما و�سبعة و�ستون فل�سا مع الفائدة القانونية 
رقم  ال�سيارة  وت�سليم  برد  املدعي عليهما مت�سامنني  بالزام  ال�سداد  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  �سنويا من   %6 بواقع 
 )2000( وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام   2019 موديل  �سالون  ميت�سوبي�سي  اأبوظبي   12/49895
درهم الفان درهم كتعوي�ض عن حب�ض م�ستحقات املدعية لديهما وعدم النتفاع بها من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ قيد 

الدعوى الزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف مقابل اتعاب املحاماة . 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/2/7 ال�ساعة 09:00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية 
- خدماتنا  اللكرتوين  دبي  اليها من خالل موقع حماكم  الو�سلو  التي ميكن  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  )الثانية ع�سر( 
اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1/2023/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : قبول قيد الدعوى واعالن املدعي عليه ا�سول احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 
وقدره  التايل:مبلغ  النحو  على  فل�ض  و�سبعة  اماراتي  دره��م  واربعمائة  الفا  و�ستون  وثالثة  وخم�سمائة  مليون   )1.563.400.07(
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  وذل��ك   %9.9 بواقع  التفاقية  الفائدة  اىل  بال�سافة  الول  القر�ض  عن  دره��م   )269.036.04(
ال�سداد - ومبلغ وقدره )1.294.364.03( عن القر�ض الثاين درهم بال�سافة اىل الفائدة التفاقية بواقع 10.5% وذلك من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�سمني املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك ابوظبي التجاري ب�سفته اخللف القانوين لبنك الحتاد الوطني �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع واحة ال�سلكون - مبنى بناء بنك ابوظبي التجاري - �سقة 2 - مدينة دبي للتعهد 
- yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com - مكاين 1366976169

املطلوب اإعالنه :  1- ابراهيم خليل عبداهلل �سليمان حممود  -  �سفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قبول قيد الدعوى واعالن املدعي عليه ا�سول احلكم بالزام املدعي عليه  مو�سوع الإعالن :  قد 
بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.563.400.07( مليون وخم�سمائة وثالثة و�ستون الفا واربعمائة درهم اماراتي و�سبعة فل�ض 
على النحو التايل:مبلغ وقدره )269.036.04( درهم عن القر�ض الول بال�سافة اىل الفائدة التفاقية بواقع 9.9% وذلك من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد - ومبلغ وقدره )1.294.364.03( عن القر�ض الثاين درهم بال�سافة اىل الفائدة التفاقية بواقع 
10.5% وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�سمني املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2023/2/9  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:355/2023/42 جتاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404
الفا  و�ستون  اربعمائة وثالثة  املدعي عليه مببلغ )463.274.98( درهم  بالزام  : مطالبة  الدعوى  مو�سوع 
ومئتان واربعة و�سبعون درهم اماراتي وثمانية وت�سعون فل�سا - مع فائدة 5% من تاريخ 2019/10/31 وحتى 

ال�سداد التام بخالف التعاب وامل�سروفات مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل . 
املدعي:�سرفيو �ض.ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ���س��ارع ب���رج خليفة - ب���رامي ت���اور - ال��ط��اب��ق ال��ع��ا���س��ر - هاتف 
رقم:043352200 - فاك�ض:043342200 - رقم مكاين:2583686879 - وميثله:ه�سام خليل حممد املطوع

املطلوب اإعالنه :  1- في�سل ابراهيم النا�سر الهاجري   -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )463.274.98( 
درهم اربعمائة وثالثة و�ستون الفا ومئتان واربعة و�سبعون درهم اماراتي وثمانية وت�سعون فل�سا - مع فائدة 
5% من تاريخ 2019/10/31 وحتى ال�سداد التام بخالف التعاب وامل�سروفات مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2023/2/8  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70591 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1187/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
والفائدة  دره��م   )3750( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  الم��ر  با�سدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 

القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:حممود فكري بدر �سيد احمد

عنوانه:المارات - امارة دبي - املطينه - ديره - بناية ال�سيخ خالد - الطابق الثالث - �سقة رقم 318/
مكاين:3192496399

املطلوب اإعالنه :  1- فدوى العاليل  -  �سفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2022/5/30 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )3750( درهم القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال عمال 

بن�ض املادة 147 من قانون الجراءات املدنية  .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70642 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:6441/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
املادي  ال�سرر  درهم كتعوي�ض عن  املتنازع �سدها مببلغ وقدره )50000(  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
واملعنوي والدبي والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  . 

املتنازع:م�سطفى هاين �سعد الطباخه
عنوانه:المارات - امارة دبي - الرقة - دبي - �سارع الرقة - مبنى الدانة - �سقة 207 

املطلوب اإعالنه :  1- نريي�سا دوني�ض كاوالينج  -  �سفته : متنازع �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدها مببلغ وقدره )50000( 
درهم كتعوي�ض عن ال�سرر املادي واملعنوي والدبي والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
ال�ساعة:09:00  امل��واف��ق:2023/2/14  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام-  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70392
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•• ال�شارقة-الفجر:

النخيل  حديقة  يف  الأرب��ع��اء  اأم�����ض   �سباح  انطلقت 
مهرجان  م��ن  الثامنة  ال���دورة  فعاليات  بال�سارقة، 
مدينة  تنظمه  ال���ذي  امل�ستعمل  للكتاب  ال���وراق���ني 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����س��ان��ي��ة ح��ت��ى ال���راب���ع من 
العام،  النفع  جلمعيات  متميزة  مب�ساركٍة  اجل���اري، 
اجلامعات  واخلا�سة،  احلكومية  وامل��دار���ض  اجلهات 
والبعثات الدبلوما�سية، وموؤ�س�سات املجتمع وفئاته، 

واأفراده.  
املهرجان  اأر���ض  ازدحمت  الباكر،  ال�سباح       ومنذ 
الذين  والكتب،  ال��ق��راءة  وحمبي  امل��دار���ض،  بطالب 
�سرعوا يبحثون عن مبتغاهم من العناوين القّيمة 
بدورها  منها  اإمياناً  املدينة  تتيحها  التي  والنفي�سة 
ت���رتاوح بني  ب��اأ���س��ع��اٍر رم��زي��ة  ال��ت��وع��وي واملجتمعي، 

الدرهم والع�سرين درهماً. 
األف درهم من معهد ال�سارقة لل�سياقة دعماً   150

للمهرجان وخدمات املدينة  
ال�سارقة  م��ع��ه��د  م���ق���دار ح��ر���ض  ت��ب��نّي  ل��ف��ت��ٍة    ويف 
اأعلن  املجتمعية،  امل�سوؤولية  م��ب��ادئ  على  لل�سياقة 
اأم�ض عن تربعه مببلغ مئة وخم�سني  املعهد �سباح 
وم�ساندة  دع��ًم��ا  درهم”  األ���ف   150 “ دره���م  األ���ف 
للمهرجان، واخلدمات التي تقدمها مدينة ال�سارقة 
وفق  الإع��اق��ة  ذوي  لطالبها  الإن�سانية  للخدمات 

اأف�سل املمار�سات العاملية.
وث��ّم��ن امل��ع��ه��د ج��ه��ود امل��دي��ن��ة يف اح��ت��واء ومنا�سرة 
اأن  اإىل  الإع��اق��ة، م�سرياً  ذوي  الأ���س��خ��ا���ض  ومت��ك��ني 
الدعم  ك��ل  ي�ستحق  خ��دم��ات  م��ن  املدينة  تقدمه  م��ا 

وامل�ساندة. 
ممرٌّ خا�ٌض بالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة وكبار ال�سن 

     ولأن مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية حري�سة 
اأ�سد احلر�ض على تهيئة املكان للجميع، ومن بينهم 

والأمهات  ال�����س��ن،  ك��ب��ار  الإع���اق���ة،  ذوي  الأ���س��خ��ا���ض 
العربات،  م�ستخدمات  اأطفالهن  ي�سحن  اللواتي 
ذوي  من  لالأ�سخا�ض  خا�ساً  مم��راً  املهرجان  يوفر 
الكرا�سي  ي�����س��ت��خ��دم��ون  مم���ن  احل��رك��ي��ة  الإع����اق����ة 
بهدف  للمجتمع  عميقة  ر���س��ال��ة  وه���ي  امل��ت��ح��رك��ة، 

ت�سهيل وتي�سري و�سول الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة. 
ت�شريح �شامل املهريي 

     وخ��الل جولة يف اأرج���اء املهرجان ه��ذا ال�سباح، 
اأ����س���اد ���س��ع��ادة ���س��امل ع��ل��ي امل���ه���ريي، رئ��ي�����ض املجل�ض 
واإخال�ض  املتقن  بالتنظيم  ال�سارقة،  ملدينة  البلدي 
املتطوعني يف العمل، موؤكداً اأن تنظيم هذا املهرجان 
من قبل املدينة دليل على التزامها بتوعية املجتمع 
ل��دع��م وم�ساندة  اأم����ام اجل��م��ي��ع  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة 
الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

�سواء من خالل التربع بالكتب اأو �سرائها.
اأهمية املهرجان يف تعزيز  امل��ه��ريي ع��ن      وحت��دث 
ح�ض  وتنمية  املجتمع  اأب��ن��اء  ل��دى  وال��وع��ي  الثقافة 
العمل التطوعي مبا ين�سجم مع توجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

ع�سو املجل�ض الأعلى، حاكم ال�سارقة. 
ال�سارقة  مدينة  ب��ني  القائم  التعاون  اأن  واأو���س��ح     
ورا�سخ  متني  ال�سارقة  وبلدية  الإن�سانية  للخدمات 
وهو ل يقت�سر على فعالية بعينها بل ي�سمل العديد 
ال�سكر  بخال�ض  متوجهاً  الفعاليات،  م��ن  والعديد 
حممد  بنت  جميلة  ال�سيخة  �سعادة  اإىل  والتقدير 
املنظمني  ج��م��ي��ع  واإىل  امل��دي��ن��ة  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���س��م��ي 
واملتطوعني يف مهرجان الوراقني للكتاب امل�ستعمل.

ت�شريح خالد املدفع
رئي�ض  املدفع  الدكتور خالد عمر  اأك��د    من جانبه 
مدينة ال�سارقة لالإعالم “�سم�ض “ اأن جهود مدينة 
مهرجان  تنظيم  يف  الإن�سانية  للخدمات  ال�سارقة 
الوراقني للكتاب امل�ستعمل واحلر�ض على ا�ستدامته، 

توؤكد مقدار اهتمامها بالوعي والثقافة واملجتمعية، 
كما اأن تعميم الفائدة من الكتب امل�ستعملة هي فكرة 
العلم  على  املجتمع  ت�سجع  نبيلة  واإن�سانية  ثقافية 
والقراءة. وتوجه املدفع بال�سكر والتقدير اإىل جميع 
املنظمني واملتطوعني والعاملني يف املهرجان مثمناً 
ال�����س��ارق��ة للخدمات  ب��ه مدينة  ت��ق��وم  ك��ل م��ا  ع��ال��ي��اً 
الإن�سانية خدمة لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة واملجتمع 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
ت�سريح حممد خلف 

ب��دوره عرب �سعادة حممد ح�سن خلف مدير عام     
�سعادته  ع��ن  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ل��الإذاع��ة  ال�����س��ارق��ة  هيئة 
اأر�ض  اإىل  الوا�سلني  اأوائ���ل  ك��ان م��ن  ال��غ��ام��رة لأن��ه 
امل��ه��رج��ان ح��ي��ث جت���ول ب��ني اأق�����س��ام ال��ك��ت��ب وانتقى 
منها، موؤكداً اأن املدينة بتنظيمها ملهرجان الوراقني 
اأبناء  جلميع  رائ��ع��ة  فر�سة  تتيح  امل�ستعمل  للكتاب 
رمزية  باأ�سعار  القيمة  الكتب  ي�سرتوا  كي  املجتمع 

جدًا تنا�سب اجلميع. 
ت�شريح منى عبد الكرمي

مدينة  م��دي��ر  اليافعي  ال��ك��رمي  عبد  منى  ���س��ع��ادة    
ال�سارقة للخدمات الإن�سانية رحبت ب�سيوف وزوار 
وتاأ�سي�ض  زيارته  اإىل  املجتمع  اأبناء  داعية  املهرجان 
واجلديدة  امل�ستعملة  الكتب  اخلا�سة من  مكتباتهم 
اجلميع،  تنا�سب  ب��اأ���س��ع��ار  امل��ه��رج��ان  يتيحها  ال��ت��ي 

وقالت: 
اأه���داف امل��ه��رج��ان: تعزيز قيمة الكتاب  اأه���ّم     م��ن 
واأهميته عرب ت�سجيع القراءة وحب الطالع، تنمية 
املجتمع  اأف����راد  ب��ني  التطوعي  العمل  روح  وت��ع��زي��ز 
الثقافية  القيم  تعزيز  العمرية،  فئاتهم  مبختلف 
جاذب  وثقايف  ترفيهي  ن�ساط  اإقامة  والجتماعية، 
لكل اجلن�سيات والفئات العمرية، الهتمام باإبداعات 
الأ�سخا�ض  واأق���ران���ه���م  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���ض 
وتوفري  وال�سباب،  الأطفال  فئات  من  املعاقني  غري 

اإيرادات مالية للمدينة بطريقة مبتكرة ذات مردود 
تعريف  يف  امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  وثقايف،  معنوي 
امل��دي��ن��ة لطالبها م��ن خدمات  ت��ق��دم��ه  ال��ن��ا���ض مب��ا 

وبرامج واأن�سطة.
  واأ���س��اف��ت: ي��ت��زام��ن تنظيم ال����دورة ال��ث��ام��ن��ة من 
م��ه��رج��ان ال���وراق���ني ل��ل��ك��ت��اب امل�����س��ت��ع��م��ل م���ع “عام 
ال�ستدامة” يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث 
تويل املدينة يف كل ما تقدمه من خدمات وتنظمه 

من فعاليات اأهمية كبرية لال�ستدامة ومبادئها. 
الناحية  م��ن  الكبري  امل��ه��رج��ان  دور  اإىل  واأ���س��ارت     
قطع  من  امل�ستعملة  الكتب  ت��داول  يقلل  اإذ  البيئية 
بالإ�سافة  ال���ورق  ل�سنع  ُت�ستخدم  ال��ت��ي  الأ���س��ج��ار 
الأ�سدقاء  بني  القراءة  م�ساركة  على  الت�سجيع  اإىل 
اأفراد  تلبية حاجة  املهرجان يف  ي�سهم  كما  والأه��ل، 
امل��ج��ت��م��ع ل��دع��م اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا املدينة 
لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة من خالل التربع بالكتب، 

اأو عرب �سرائها. 
امل�ستعمل  للكتاب  ال���وراق���ني  م��ه��رج��ان  اإن  وق��ال��ت   
يعترب بحق واحة للتطوع حيث ي�سهد تطوع العديد 
م���ن ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ���س��م��ن ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة، كما 
اأي�ساً،  كمتطوعني  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�ض  ي�سارك 
الفعاليات  م��ن  جم��م��وع��ة  امل��ه��رج��ان  ي�ساحب  ك��م��ا 

والأن�سطة الثقافية والفنية.
�سركاء  اإىل  بال�سكر اجلزيل  املدينة  وتوجهت مدير 
ال�سارقة،  ب��ل��دي��ة  امل���ه���رج���ان:  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل���دي���ن���ة 
كهرباء  ال�����س��ارق��ة، هيئة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
الرعاة  واإىل  الإ�سالمي،  دب��ي  بنك  ال�سارقة،  ومياه 
الرئي�سيني، موؤ�س�سة نفط ال�سارقة الوطنية، و�سركة 
الإعالمي،  ال��راع��ي  واإىل  ال��ب��ن��اء،  مل��ق��اولت  ف��ا���س��ت 
و�سركة  والإع����الن  للدعاية  ال��دول��ي��ة  رم���ال  �سركة 
واملتطوعني  امل�ساهمني  جميع  واإىل  غلوبال،  �سايت 

من اأفراد وموؤ�س�سات.

ال�سارقة  معهد  اإىل  اجلزيل  بال�سكر  توجهت  كما    
دعماً  درهم  األف   150 التربع مببلغ  لل�سياقة على 
للمهرجان، موؤكدة اأن هذا التربع نابع من اإح�سا�ض 

عميق بامل�سوؤولية املجتمعية.   
  فعاليات م�شاحبة للمهرجان 

الفنية  الفعاليات  م��ن  العديد  امل��ه��رج��ان  وي�سهد    
م�سرف  بكر  حممد  الأ���س��ت��اذ  اأك��د  حيث  والثقافية، 
ال�سارقة  ملدينة  التابع  “فلج”  للجميع  الفن  مركز 
الفنية  ال��ور���ض  اأهمها  من  اأن  الإن�سانية  للخدمات 
التي يقدمها املركز، ومعر�ض اللوحات التي اأبدعها 
ومهارتهم،  ب��اإح�����س��ا���س��ه��م  للجميع  ال��ف��ن  منت�سبو 
بالإ�سافة اإىل ور�ض فنية تقدمها املوؤ�س�سات امل�ساركة 

يف املهرجان وهي:
موؤ�س�سة   – ال�سارقة  حلكومة  الإع��الم��ي  )املكتب   
الثقايف  – امل��رك��ز  ف��ن  – موؤ�س�سة  للفنون  ال�سارقة 
الياباين الإماراتي – نا�سئة ال�سارقة – وغريها من 

املوؤ�س�سات (. 
   واأ�ساف: من الفعاليات اأي�ساً امل�ساركات الفنية التي 
تقدمها املدار�ض احلكومية واخلا�سة، بالإ�سافة اإىل 
وم�سرح  م��امي  “�سارقة  لفرقتي  م�سرحية  عرو�ض 
النا�سئة وعرو�ض  وم�سرح احلكواتي وم�سرح  فلج” 

مو�سيقية مقدمة من مركز الفن للجميع – فلج. 
اأحمد باخمرمة م�سوؤول جلنة  الأ�ستاذة خديجة     
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ا���س��ت��ق��ط��اب  جل��ن��ة 
واجلاليات  ال��ع��ام  النفع  ذات  واجل��م��ع��ي��ات  وامل��راك��ز 
الهادفة  امل�سابقة  تنظيم  اللجنة  ت��ويل  اإىل  اأ���س��ارت 
لت�سجيع حب  امل��ه��رج��ان  اأه����داف  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي 

القراءة ومنها:
الأط��ف��ال من  ح��ّث  بغية  ال�سغري  الكاتب    م�سابقة 
امل�ساركة  على  الأع��م��ار  خمتلف  م��ن  املهرجان  رواد 
بهدف  خيالهم  وح���ي  م��ن  ق�����س��رية  ق�سة  ك��ت��اب��ة  يف 
الطلبة  ل��دى  وامل��واه��ب  الكامنة  ال��ق��درات  اكت�ساف 

يف جم����ال ال��ك��ت��اب��ة وحت��ف��ريه��م وت�����س��ج��ي��ع��ه��م على 
ال�ستمرار ليكونوا اأدباء يف امل�ستقبل باإذن اهلل، حيث 
ت�ستمر امل�سابقة طيلة اأيام املهرجان خالل الفرتتني 

ال�سباحية وامل�سائية. 
يتم  حيث  تعليق  اأجمل  م�سابقة  الفعاليات  وم��ن     
اختيار �سورة يومياً من ال�سور التي يتم التقاطها 
هذا  على  التعليق  اجلمهور  من  ويطلب  للزائرين، 

ال�سورة من اأر�ض املوقع واختيار اأف�سل تعليق.  
املب�سطة  ال��ق��راءة  فعالية  امل��ه��رج��ان  ي�سهد  اأي�����س��اً    
الإعاقة  ذوي  من  الأطفال  ت�ستهدف  منهجية  وهي 
اأر�ض  يف  املتواجد  اجلمهور  م��ن  التعلم  و�سعوبات 
املهرجان، بالإ�سافة اإىل فعالية ا�ست�سافة اجلاليات 
بالتن�سيق مع ال�سفارات واجلهات الراغبة التي تود 

امل�ساركة. 
قافلة �سعاع اخلري 

  ت�سهد الدورة الثامنة من مهرجان الوراقني للكتاب 
�سعاع  “قافلة  م��ن  �سخ�ساً   16 ت��ط��وع  امل�ستعمل 

اخلري” من م�سر يف خمتلف اأعمال املهرجان.
تدري�ض  هيئة  ق��ا���س��م ع�سو  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  وع���رب   
ج��ام��ع��ة ال��زق��ازي��ق ورائ����د ق��اف��ل��ة ���س��ع��اع اخل���ري عن 
تن�سجم مع  ال��ت��ي  امل�����س��ارك��ة  ب��ه��ذه  ال��ك��ب��رية  �سعادته 

اأهداف القافلة وقال: 
القافلة خالل �سنوات عملها الطويلة على  داأب��ت     
وفنياً  اجتماعياً  الإع��اق��ة  ذوي  ب��الأط��ف��ال  الهتمام 
والتاأكيد على دور الفكر يف النه�سة املجتمعية وهو 
ع�سو  فهمي  رم�سان  �سابرين  الأ���س��ت��اذة  اأي��دت��ه  ما 
الفئات  ل��رع��اي��ة  اخل��ريي��ة  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض 
الأه���رام  وم��دي��ر ج��ري��دة  �سيناء  �سمال  اخل��ا���س��ة يف 
احلركية  الإع��اق��ة  ذوي  املتطوعني  م��ن  وه��ي  ن��ي��وز 
قافلة  وح��ر���ض  الفكر  دور  على  اأي�����س��اً  اأك���دت  حيث 
اأن�سطتها  املبداأ �سمن جميع  �سعاع اخلري على هذا 

التطوعية. 
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انطالق الدورة الثامنة من مهرجان الوراقني للكتاب امل�ستعمل 

•• ال�شارقة-الفجر:

نّظمت “مكتبات ال�سارقة” على مدى �سهر يناير 
حوارية  ن���دوات  م��ن  متنوعة  فعالية   33 املا�سي 
وور�ض عمل تفاعلية، ا�ست�سافت نخبة من املدربني 
القطاعات  مبختلف  املتخ�س�سني  والأك��ادمي��ي��ني 
التنموية واملعرفية، وتوزعت على فروعها ال�ستة، 
يف ال�سارقة وخورفكان وكلباء والذيد ودبا احل�سن 
ووادي احللو، بهدف تعزيز ح�سور املكتبة والكتاب 
ال�سارقة  مكتبات  وا�ستقبلت  املجتمع.  اأف���راد  بني 
العام اجلديد بروؤية ت�ستلهم مبادراتها وخططها 
جيل  بناء  اإىل  ت�سعى  التي  الإم���ارة  توجهات  م��ن 
واٍع ومثقف، منتٍم اإىل ح�سارته وثقافته العربية 
باملهارات احلياتية  وم��وؤه��ل  الإم��ارات��ي��ة،  وج���ذوره 
القومي  بال�سلوك  وم��ت��ح��لٍّ  ال��ذه��ن��ي��ة،  وال���ق���درات 
والفكر ال�سليم؛ لالإ�سهام الفاعل واملوؤثر يف تعزيز 
لدولة  العاملية  امل��ك��ان��ة  وتر�سيخ  ال�����س��ارق��ة،  ري���ادة 

الإمارات العربية املتحدة.
ويف تعليقها حول فعاليات �سهر يناير، قالت اإميان 
بو�سليبي، مدير اإدارة مكتبات ال�سارقة: “حر�سنا 
من خالل فعاليات �سهر يناير على تلبية حاجات 
الأطفال  خ��ا���س��ًة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
الأن�سطة  تلك  خ��الل  م��ن  من��د  حيث  واليافعني، 
لتكون  املجتمع،  م��ع  التوا�سل  ج�سور  التفاعلية 
لهم،  ووجهة مف�سلة  املكتبة حا�سرة يف حياتهم، 
ينتقلون فيها من اأ�سا�سيات تطوير الذات وتعزيز 
املهارات العقلية، اإىل التعرف على الفنون وركائز 
بني  الفعاليات  يف  جنمع  حيث  ال�سحية،  احل��ي��اة 

املعرفة والتوعية، انطالقاً من ر�سالتنا يف الإ�سهام 
بتطوير الإن�سان وخدمة املجتمع«.

فعالية متنوعة   33
مت�سارعة  بوترية  ر�سالتها  حتقيق  على  وحر�ساً 
ورا�سخة، افتتحت مكتبات ال�سارقة العام اجلديد 
توزعت  يناير،  �سهر  خ��الل  فعالية   33 بتنظيم 
على فروعها ال�ستة، يف ال�سارقة وخورفكان وكلباء 
والذيد ودبا احل�سن ووادي احللو، حيث ا�ست�سافت 
مكتبة ال�سارقة العامة 6 فعاليات تفاعلية ما بني 
الفئات  خمتلف  ا�ستهدفت  واف��رتا���س��ي��ة،  واقعية 
ذاتك”  “اكت�سف  بعنوان  جل�سة  منها  العمرية، 

التي حتفز املوظفني على حت�سني الأداء يف العمل 
بها  يتمتع  التي  القوة  نقاط  اكت�ساف  خ��الل  من 

الإن�سان وتطويرها.
و�ساركت مكتبة ال�سارقة العامة يف تنظيم فعالية 
بعنوان “ما هي الطرق التي ت�ساعدك على حترير 
حيث تعرف احل�سور فيها على اأ�ساليب  املا�سي”، 
تطوير الذات يف العام اجلديد، عن طريق حتليل 
الإجنازات والإخفاقات التي �سهدها العام ال�سابق، 
ل���س��ت��ق��ب��ال ال���ع���ام اجل���دي���د ب��ه��م��ة ع��ال��ي��ة ونظرة 

ت�ست�سرف النجاح منذ البدايات.
 

فعاليات مكتبة خورفكان العامة
�سهر  خ���الل  ال��ع��ام��ة  خ��ورف��ك��ان  و���س��ه��دت مكتبة 
ن��دوة حول رعاية  6 فعاليات، منها  تنظيم  يناير 
رعايتهم،  توؤكد  التي  الدينية  والتعاليم  الأي��ت��ام 
فعالية  اأم���ا  حقوقهم”.  ع��ل��ى  “تعرفوا  ب��ع��ن��وان 
فتناولت دور ممار�سة الريا�سة يف  “لك امللعب”، 
الذهنية،  ال��ق��درات  وتعزيز  العقلية  امل��ه��ارات  بناء 

واأهميتها يف بناء �سخ�سية متوازنة واإيجابية. 
تخلق  “كيف  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  املكتبة  نظمت  بينما 
التي  ل��ل��دخ��ل ب���دون راأ�����ض مال”،  ث��ان��ي��اً  م�����س��دراً 
تاأ�سي�ض  ح���ول  ذه��ب��ي��ة  ب��ن�����س��ائ��ح  احل�����س��ور  زودت 
م�سروع �سغري م�سمون الربح وت�سويقه بالطرق 

الفاعلة.
 

فعاليات مكتبة كلباء العامة
يناير  �سهر  خ��الل  العامة  كلباء  مكتبة  ونظمت 
وور����ض عمل  ن���دوات ح��واري��ة،  5 فعاليات، �سمت 

ت��ف��اع��ل��ي��ة، م��ن��ه��ا ن����دوة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان “رحلة 
الأم���ه���ات  ت��وع��ي��ة  ت���ن���اول���ت  الآمنة”،  الأم����وم����ة 
اأثناء  ممار�ستها  ينبغي  التي  ال�سحية  بالأ�ساليب 
تواجه  التي  التحديات  باأهم  والتعريف  احلمل، 
امل���راأة يف تلك ال��ف��رتة وط���رق جت��اوزه��ا.اأم��ا ندوة 
فقدمت  “قيادة امل�ستقبل ال�ستباقية التكاملية”، 
ب��ه��ا املوظف  ي��ت��ح��ل��ى  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ت��ي  ال��ن�����س��ائ��ح 
النمو  م�سرية  تدعم  التي  املهنية،  خرباته  لزيادة 
التميز  اأ�سا�سيات  اإب����راز  خ��الل  م��ن  للموؤ�س�سات، 
وتقييم  ال�سيناريوهات  و���س��ع  وط���رق  امل��وؤ���س�����س��ي، 

تنفيذها.  

فعاليات مكتبة دبا احل�شن العامة
وا�ست�سافت مكتبة دبا احل�سن العامة 5 فعاليات 

متنوعة، 
اأهمية  ح���ول  قدوة”،  ن��ك��ون  “كيف  ن����دوة  م��ن��ه��ا 
اح����رتام ع��ق��ول الأط���ف���ال وال���س��ت��م��اع ل��ه��م، وبناء 
اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  الكبار  وب��ني  بينهم  الثقة 

تربية قائمة على الحرتام، 
عن  ال�سافية”،  “اللم�سة  بعنوان  حوارية  وجل�سة 
العالجات التكميلية التي ت�ساهم يف تعزيز ال�سحة 
وعالج بع�ض الأمرا�ض، واأهمية العالج الطبيعي 

كعالج بديل عن العالج الكيميائي.  

فعاليات مكتبة الذيد العامة
يناير  �سهر  العامة  الذيد  مكتبة  فعاليات  واأث��رت 
ب�4 فعاليات، حيث اأ�ساءت ندوة “القائد الذي مل 
يكن له من�سب” على اأ�سرار التعامل مع الآخرين 
يكون  اأن  لل�سخ�ض  ميكن  وكيف  فيهم،  والتاأثري 
فاعاًل يف من حوله وموؤثراً واإن مل يكن له من�سب 

اأو �سلطة عليهم.
واأج���اب���ت ال��ور���س��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة “هل ت��ري��د اإع����ادة 
برجمة دماغك” عن ت�ساوؤلت تراود الكثري حول 
امل�ساعدة  والأل��ع��اب  وتف�سريها،  اليقظة،  اأح���الم 
مهارات  وتطوير  الذهنية،  القدرات  حت�سني  على 

احلفظ والتعلم.
 

فعاليات مكتبة وادي احللو العامة
وحظيت فعاليات مكتبة وادي احللو العامة بتنوع 
يف مو�سوعاتها، حيث نظمت 4 ندوات وور�ض عمل، 
اأظهرت  التي  ال�سخ�سية”،  “خطتي  ن��دوة  منها 
اأه��م��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط يف ال��و���س��ول اإىل الأه�����داف. 
التي  الغذائية”،  الكربوهيدرات  “ح�ساب  وور�سة 
ووظيفتها  الكربوهيدرات  على  احل�سور  عرفت 
يف ج�سم الإن�سان، واأن��واع الأطعمة ال�سحية التي 
الأ�سابع  “ب�سمات  ور�سة  تلبي حاجة اجل�سم.اأما 
املخابر  كوالي�ض  مع  ال�سباب  فرافقت  والعينات” 
اجلنائية يف �سرطة ال�سارقة؛ من اأجل الك�سف عن 
�سرح  مت  حيث  اجل��رائ��م،  يكتنف  ال��ذي  الغمو�ض 
املتطورة  والو�سائل  اجل��رمي��ة،  عن  الك�سف  ط��رق 

امل�ستخدمة يف ذلك.

فعاليات واأن�شطة توعي الأجيال باأدوات النجاح والتنمية 

»مكتبات ال�سارقة« تر�ّسخ ح�سور الكتاب بني الأجيال بـ33 فعالية خالل يناير  

•• دبي-الفجر:

عن  للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
اإطالق مبادرة “اأبجد” الهادفة اإىل اإثراء معاجم اللغة العربية 
بكلمات ومفردات جديدة تكون بديلة للم�سطلحات الأجنبية 
الناطقني بالعربية. جاء ذلك  وا�ستخداماً بني  الأكر �سيوعاً 
خالل م�ساركة الهيئة يف فعاليات الن�سخة ال� 15 من مهرجان 
 1 من  الفرتة  خ��الل  تقام  التي  لالآداب”  الإم���ارات  “طريان 
حتى 6 فرباير اجلاري، يف فندق انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال 
�سيتي ومكتبة حممد بن را�سد، حيث تاأتي هذه املبادرة يف اإطار 
اللغة  ح�سور  تر�سيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  الهيئة  وم�ساريع  خطط 

العربية يف كافة املجالت الجتماعية والقت�سادية،
 وتعزيز مكانتها يف املجتمع املحلي، بو�سفها عن�سراً اأ�سا�سياً يف 
الهوية الوطنية، وهو ما يتما�سى مع روؤى دبي والإمارات التي 

ت�سع اللغة العربية �سمن اأولوياتها ال�سرتاتيجية والتنموية، 
وتدعم جهود ن�سر الثقافة وتكري�ض مكانة “لغة ال�ساد” بني 
مبارك  �سعيد  الدكتور  اأك��د  الإط���ار،  ه��ذا  ال��ع��امل��ي��ة.ويف  اللغات 
“دبي  بن خربا�ض، املدير التنفيذي لقطاع الفنون والأداب يف 
للثقافة” اأن مبادرة “اأبجد” متثل خطوة نوعية على طريق 

اإثراء اللغة العربية مبفردات وم�سطلحات جديدة.
 وقال: “تتاأثر اللغات بح�سارات الأمم واجتاهاتها وثقافاتها 
وتقاليدها، وعلى مدار التاريخ ا�ستطاعت اللغة العربية التعبري 
عن ثقافتنا وتوجهاتنا الفكرية، ومتيزت بقدرتها على التاأقلم 

مع التغريات الجتماعية والقت�سادية والعلمية اأي�ساً،
جعلها  ما  وهو  وال�ستقاق،  والقتبا�ض  األفاظها  تعدد  بف�سل   
ات�ساع  “مع  واأ����س���اف:  الب�سرية”.  احل�����س��ارة  رك��ائ��ز  اإح����دى 
ان��ف��ت��اح��ن��ا ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات الأخ�����رى، ���س��ه��دن��ا خ���الل ال�سنوات 
الأجنبية يف  امل�سطلحات  الكثري من  ا�ستخدام  �سيوع  الأخ��رية 

املنطقة العربية، ل �سيما املتعلقة باحلياة اليومية واملهنية، ما 
ميثل موؤ�سراً على اأهمية حتديث معاجم اللغة العربية ورفدها 
بكلمات جديدة تكون بديلة للم�سطلحات الأجنبية وتعرب عن 
تاأتي  “اأبجد”  اأن مبادرة  اإىل  بن خربا�ض  ونوه  املعنى«.  نف�ض 
اإىل املحافظة على  الهادفة  “دبي للثقافة”  التزامات  اإطار  يف 
الهيئة  اأن  اإىل  م�سرياً  بها،  والنهو�ض  و�سونها  العربية  اللغة 
ت�سعى من خالل خططها وم�ساريعها اإىل تعزيز ح�سور “لغة 
املحلي  املجتمع  وتاأكيد مكانتها يف  املجالت،  كافة  يف  ال�ساد” 
والعربي. واأو�سح اأن الهيئة ت�سعى عرب مبادرتها اجلديدة اإىل 
حتفيز كافة �سرائح املجتمع على البتكار وت�سجيعهم على رفد 
للثقافة”  “دبي  جديدة.وكانت  ومفردات  مب�سطلحات  اللغة 
قد بادرت اإىل و�سع جمموعة معايري خا�سة لختيار املفردات 
التي �سيتم اإ�سافتها اإىل معاجم اللغة العربية، وت�سمل املعايري 
اأن تكون الكلمة املقرتحة ذات �سلة باملعنى، وتعك�ض الإبداع يف 

التفكري، واأن تكون �سهلة النطق لتعزيز انت�سارها على ال�ساحة 
مع  الن�سجام  على  وق��درت��ه��ا  ب�سال�ستها  متتاز  واأن  العربية، 
اختيار  عملية  �سال�سة  والعامية.ول�سمان  الأدب��ي��ة  التعابري 
ت�سم  ا�ست�سارية  جلنة  الهيئة  �ست�سكل  اجل���دي���دة،   امل��ف��ردات 
عدداً من املثقفني والأدب��اء واخلرباء يف اللغة العربية لتقييم 

واختيار الكلمات املنا�سبة التي يقرتحها اجلمهور.
و�ستقوم اللجنة باإعداد قوائم باملفردات املقرتحة التي تن�سجم 
الأجنبية  امل�سطلحات  ع��ن  وتعرب  العربية  اللغة  طبيعة  م��ع 
الأكر �سيوعاً يف املنطقة، متهيداً لإ�سافتها اإىل معاجم اللغة 

العربية وطرحها لال�ستخدام العام. 
اأم���ام كافة  امل��ف��ردات اجل��دي��دة متاح  اق���رتاح  اأن ح��ق  اإىل  ي�سار 
امل��ب��ادرة يف موقع  زي��ارت��ه��م من�سة  اأف���راد املجتمع، م��ن خ��الل 
انرتكونتيننتال  بفندق  الإم��ارات لالآداب”  “طريان  مهرجان 

دبي ف�ستيفال �سيتي.

تهدف اإىل ابتكار مفردات عربية بديلة للم�شطلحات الأجنبية

»دبي للثقافة« ترثي »لغة ال�ساد« مببادرة »اأبجد«
• بن خربا�ش: لغتنا العربية قادرة على التاأقلم مع التغريات الجتماعية والقت�شادية والعلمية
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)L’Immensita( فيلٌم عن الأمل واملعاناة، وقّوة الرابط بني الأم وابنتها

بينيلوبي كروز تفر�ض ح�سورها 
يف امل�سهد ال�سينمائي

ج������������دي������������د ك������������������������روز ف�������ي�������ل�������ٌم 
 " "ال�سخامة  ب�������ع�������ن�������وان 
 ، )L ’ I m m e n s i t a (
كرياِلزي،  اإميانويلي  لالإيطايل 
دولياً  الأوىل  ل��ل��م��رة  م��ع��رو���ٌض 
يف م�سابقة ال��دورة ال�79 )31 
�سبتمرب/  10  � اأغ�سط�ض/اآب 

ل�"مهرجان   )2022 اأي��ل��ول 
ال�سينمائي". عر�سه  فيني�سيا 
انطلق  الإي���ط���ايل  ال��ت��ج��اري 
�سبتمرب/اأيلول   15 يف 
عرو�سه  واإط��الق   ،2022
اإيطاليا  خ����ارج  ال��ت��ج��اري��ة 
يناير/كانون   11 يف  ب���داأ 
الثاين اجلاري. هذا كاٍف 
لكن  ب��ح��ت.  مهنّي  لعمل 
تفر�ض  ك���روز  بينيلوبي 
امل�سهد  يف  ح�������س���وره���ا 
�ض  وحترِّ ال�سينمائي، 
يتجاوز  ا���س��ت��غ��ال  ع��ل��ى 
نقا�ٍض  ع����رب  امل����ه����ن����ّي، 

وا�ستعادة وتفكرٍي.
�سينمائية،  جم�����الت 
وم������الح������ق ث���ق���اف���ي���ة 
وف���ن���ي���ة ������س�����ادرة عن 
اأوروبية  م��ط��ب��وع��ات 
ع�����ّدة، ت��خ�����س�����ض لها 
جملة  ������س�����ف�����ح�����ات. 
�ض،  تخ�سّ  Sofilm
الأخ��������ري  ع������دده������ا  يف 
)ن����وف����م����رب/ت���������س����ري����ن 
� دي�سمرب/كانون  الثاين 
 18  ،)2022 الأول 
وحوارات  ور  )�سُ �سفحة 
وم�������������ق�������������الت(. جم���ل���ة 
تكتفي   Telerama
�سفحات،  ث������الث  م�����ن  ب�����ح�����وار 
يناير/كانون   4( الأخ��ري  العدد  يف  من�سور 
ك���روز،  ت��ق��ول��ه  ك��ث��رٌي  ك����الٌم   .)2023 ال��ث��اين 
ف��ل��ل��م��راأة/امل��م��ث��ل��ة/ بال�سينما،  حم�����س��وٍر  غ��ري 

الأم/ال����زوج����ة، ح�����س��ور مي��ت��ّد م��ن ال��ذات��ي اإىل 
التي  ال�سينما،  يف  لها  الطويلة  والتجربة  العام، 
اإنتاج  �سركة  )ل��ك��روز  اأك��ر  التمثيل  على  ترتكز 
�سينمائيني طرح  لنّقاد و�سحافيني  ُتتيح  اأي�ساً(، 

اأ�سئلة متنّوعة عليها.
الزوجان  ال�20.  القرن  �سبعينيات  يف  روم��ا،  اإّن��ه��ا 
بورغيتي  وف��ل��ي��ت�����س��ي  )ك������روز(  الإ���س��ب��ان��ي��ة  ك����الرا 
اإحدى  اإىل  ينتقالن  اأماتو(  )فينت�سنزو  ال�سقيلي 
يف  الثالثة  اأولدهما  مع  ُيقيمان  حيث  ال�سواحي، 
�ض  �سقة جديدة. زواجهما ُم�ساٌب باأزمة، وكالرا ُتكرِّ
نف�سها كّلياً لأولدها، تعوي�ساً عن عطب حا�سل يف 
الكربى  بابنتها  عالقتها  بينما  ب��زوج��ه��ا،  عالقتها 
فقط  لي�ض  �سريعاً.  تتوّتر  جولياين(  )لويانا  اأدريانا 
ت�سعر اأدريانا )12 عاماً( بتوتر العالقة بني والديها، 
بل اأي�ساً تبداأ يف طرح ا�سئلة خا�سة على نف�سها، فتنبذ 
ا�سمها، وتختار اأندريا، طالبًة من اجلميع مناداتها به.

دور  ك���روز  بينيلوبي  مت��ّث��ل  ه���ذا،  اجل��دي��د  فيلمها  يف 
اأولدها"  مع  �ساحرة  حلظاٍت  َخلق  هبة  "لديها  ام��راأة 
باأّنهّن  ���س��ع��وٌر  ل��دي��ه��ّن  الأم��ه��ات  "جميع  )ت��ي��ل��ريام��ا(: 
قادرات على منح حلظات �ساحرة. معهّن حق. ما متنحه 
كّل اأم لبنها/ابنتها يكون فريداً من نوعه"، تقول كروز. 
فعاًل منح  "تريد  الفيلم  توؤّديها يف هذا  التي  الأم  لكّن 
حلظات كهذه لأولدها"، لأْن ل �سيء ج��اذٌب ومريح يف 
عاملهم. فالزوج/الأب يجعل ال�سّقة �سجناً لهم، ما يحول 
دون متّكن الأم من اأْن تكون "تلك املراأة احلّرة، التي هي 
�سبي.  اأّنها  ت�سعر  التي  ابنتها،  هناك  العمق".  يف  عليها 
"ل يحّق لها اأْن تكون هي نف�سها". لذا، تهرب  هي اأي�ساً 
التلفزيون،  مب�ساهدتهما  ك��ّل��ه(  ه��ذا  )م��ن  وابنتها  الأم 
الأمل  عن  فيلٌم  "اإّنه  خياليتني:  �سخ�سيتني  ُت�سبحا  كي 
واملعاناة، لكْن اأي�ساً عن قّوة الرابط بني الأم وابنتها، التي 

تفهم وحت�ّض بكل ما ت�سعر به اأّمها، وبكّل ما تعي�سه" . 

م  ُيقدِّ )�سوفيلم(،  ب��ي��ارو  اأبا�سكال  غ��ربي��ال  اإىل  بالن�سبة 
اأْن  ابنتها  اأّم مرحة، تريد  دور  اإميانويلي كرياِلزي لكروز 
توؤّكد للجميع اأّنها �سبي، ُم�سرياً اإىل اأّنها توؤّدي اأدوار الأم 
كثرياً، واأّن الأمهات جميعهّن ع�سريات ومتجّددات للغاية. 
تقول كروز اإّن لديها فر�ساً للم�ساركة يف �سرد حكايات كثرية 

�سخ�سية  م��ن جت��رب��ة  ال����دور منبثٌق  "هذا  الأم���وم���ة:  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
لإميانويلي. حّدثني كثرياً عن طفولته. هذا �سرٌف يل اأْن اأرافقه يف 

حكايته مع فيلٍم، مُيكنه تطوير الروؤية اخلا�سة بعبور الهوية".
جميلٌة  "اأّنها  الأم  على  اأدري��ان��ا/اأن��دري��ا  ت��اأخ��ذ  اللقطات،  اإح���دى  يف 
دائماً" )�سوفيلم(. فهل ت�سعر املمثلة اأّنها "واقعٌة يف فّخ ج�سدها"؟ 
يتغرّي  اأْن  مُيكنه  �سكاًل/ج�سداً  بامتالكي  "لدّي حّظ  كروز:  جُتيب 
ل  الباقي،  بخ�سو�ض  عملي.  ميزة يل يف  يتحّول. هذه  واأْن  كثرياً، 
اأكرتث به. مل اأخف يوماً اإعطاء ال�سخ�سية ما حتتاج اإليه. مثاًل: يف 
 Non ل تتحّرك" )ترجمة حرفية اإىل العربية للعنوان الإيطايل"
 A Corps الفرن�سي  بالعنوان  امل��ع��روف   ،Ti Muovere
Perdu، ل�سريجيو كا�ستيّليتو، 2005 � املحّرر(، اأوؤّدي دور امراأة 
ل يحّق لها الذهاب اإىل املزّين وطبيب الأ�سنان، ول حّتى اأْن تق�ض 
اأملودوفار،  Volver )بيدرو  اإىل  �سعرها. هذا ما فعلناه. بالن�سبة 
2006 � املحّرر(، زْدُت وزين بني 4 و5 كلغ. مع هذا، انتهى الأمر 

مع بيدرو بو�سع وركني ا�سطناعيني يل" .
لكّن بينيلوبي كروز تهتّم كثرياً ب�سّحتها، التي لن ُتخاطر بها اأبداً، 
"كهوؤلء املمثلني الذين ين�سحون 15 كلغ، لأّنهم يوؤّدون �سخ�سية 
غري  اإّن��ه��ا  خمتلفة،  �سابقة  ح����وارات  يف  ت��ق��ول،  للغاية".  مري�سة 
راغبة يف اختبار هذا اأبداً، لأّن هذا "مل يبُد يل اإطالقاً اأّنه �سرورّي 

مل�سداقية الدور" .
من  قدمية  مرحلة  �سرتاو�ض  فريدريك  ي�ستعيد  "تيلرياما"،  يف 
 La Fuerza Del ب��ع��ن��وان   كليب  فيديو  با�ستعادة  بداياتها، 
اأوائل ظهور  اأحد  ال�ساهد على   ،Mecano Destino، لفرقة 
اإىل  ُيحيل  ه��ذا  عمرها".  م��ن  �سباٍب  "بني   ،1989 ع��ام  علناً،  لها 
�سوؤال الأجيال: فهل ُيعترب جيل كروز "جيل ما بعد فرانكو، وما بعد 
Movida )حركة ثقافية فاعلة جداً حينها، تتمّكن من اإحداث 

تغيريات يف البلد � املحّرر(. اأيكون جيلك هذا ابن اإ�سبانيا عادية؟".
تقول كروز اإّن اإ�سبانيا زمن �سبابها اأكر توازناً، لكّنها مولودة اأي�ساً 
من انتفا�ساٍت وفو�سى كثرية: "هذا يفهمه جيلي، مع اأّنه مل يع�سه. 
اأملودوفار كثرياً  اأمامنا". لهذا، ُتقّدر بدرو  رغم هذا، نتائجه ماثلٌة 
جت�سيد  اإّن��ه  اإيّل،  "بالن�سبة  و"تع�سق" اأف��الم��ه:  دائ��م��اً،  به  وُتعجب 

لثورة ا�سبانيا، لي�ض فقط ب�سفته فناناً، بل اأي�ساً، ولو قلياًل، كوجه 
اإىل  هكذا  ويظّل   ،Movida اإ�سبانيا  يف  اأ�سا�سي  الفّن  �سيا�سي". 
  . Mecano ما بعدها: "�سعيدٌة مب�ساركتي يف هذا الفيديو، مع

م�ساركة مهّمة بالن�سبة اإيّل، لأّن له م�ساهدين كثريين" .
عالقتها باأملودوفار وثيقٌة للغاية. معه، تتمّكن من تلبية رغبتها يف 
يزال  ل  للتمثيل  حّيٍز  اإليها  بالن�سبة  فاأفالمه  ال�سينمائي،  التنويع 
حاجتها  ُم��درٌك متاماً  اأمل��ودوف��ار  اإّن  م��راراً  تقول  اليوم.  اإىل  ُمثرياً 
"اللحم  يف  مثاًل:  خمتلفة.  اأدواراً  ُيعطيها  يجعله  ما  التغيري،  اإىل 
 ،Carne Tremula�املرجتف" )ترجمة حرفية اإىل العربية ل
املعروف بعنوانه الفرن�سي  En Chair Et En Os، اإنتاج عام 
1997( توؤّدي دور فتاة ليل ل تعرف القراءة والكتابة، لكّنها متنح 
�سيٍء عن  "كل  ال��ذي يحدث معها. يف  ما  تفهم  اأْن  دون  نف�سها من 
املناعة  فقدان  مبر�ض  ُم�سابة  راهبة  دور  ت��وؤّدي  اأمي" )1999(، 
اأعطتني  ال�سخ�سيتني  �سخ�سية من هاتني  "كل  املكت�سبة، وحامل: 
مل  اأ�سياء  �سنع  على  ق��ادٌر  بيدرو  ال�سخ�سي.  امل�ستوى  على  الكثري 

يرين اأفعلها. هذه نعمة".
التنويع يف الأدوار حا�سٌر اأي�ساً يف بداياتها ال�سينمائية: عام 1992 
لبيغا�ض   Jambon، Jambon فيلمي  يف  ك��روز  متّثل  مثاًل، 
لونا، وBelle Epoque  لفرناندو ترويبا: يف الأول، توؤّدي دور 
اأن�سج من ال�ساّبة التي كانتها حينها؛ ويف الثاين، متّثل دوَر  ام��راأٍة 
ُمراِهَقٍة اأكر �سباباً مما مل تكن عليه يومها: "هاتان ال�سخ�سيتان 
اأح��داً مل يتمّكن  اأّن  اإىل حّد  اإحداهما خمتلفة متاماً عن الأخ��رى، 
من و�سعي يف اإطار واحد". بف�سل فيلم لونا، حت�سل كروز على اأّول 
تر�سيٍح جلائزة "غويا" اأف�سل ممثلة، بينما الثاين فائز ب�"اأو�سكار" 
اأف�سل فيلم اأجنبي )1993(: "هذا حظٌّ يل اأْن اأ�ستفيد من جناح 

الفيلمني، من دون اأْن اأو�سع فوراً يف فئة واحدة من الأدوار".
اإذا، هل هذه القدرة على النتقال من دوٍر اإىل اآخر �سبب حّبها ملرييل 
لأّنها عبقرية، مهما  "اأحّب مرييل �سرتيب  )تيلرياما(:  �سرتيب؟ 
اأْن  اأري���د  اإّن��ه��ا من��وذج م��ث��ايل.  ي��ت��ج��اوزين.  تفعل. م��ا ت�ستطيع فعله 
اأدوار.  والتحليق مع خيايل بف�سل  التمثيل،  اآخر عرب  اأح��داً  اأ�سبح 

اأحاول مراراً اأّل اأعيد ما فعلته �سابقاً".

احتفاٌء بالإ�شبانية  بينيلوبي كروز )األكوبْندا�ش � مدريد، 28 اإبريل/
�شحافة  يف  يتحّول،  لها،  جديد  فيلٍم  مبنا�شبة   ،)1974 ني�شان 
واأفكاٍر  ون�شاطات  �شرية  ا�شتعادة  اإىل  اأوروب��ي��ة،  �شينمائية 
ممثالت  مع  حا�شٌل  هذا  ومعها.  وعنها  لها  وحكايات،  واأدوار 
وممثلني اآخرين اأي�شًا. لكّن الأ�شابيع القليلة الفائتة، ت�شهد 
�ش  ظهورًا لكروز على اأغلفة جمالت، وبع�ش الأخرية ُيخ�شّ

�شفحاٍت عّدة، غري حم�شورٍة يف حوار طويل معها.
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فوائد ع�سري الطماطم للرجال
تناول  اأن  الرو�سية،  التغذية  خبرية  �سولوماتينا،  يلينا  الدكتورة  اأعلنت 
ع�سري الطماطم ب�سورة منتظمة يح�سن عملية اله�سم ويوؤثر اإيجابيا يف 
�سحة الرجال. وت�سري اخلبرية، اإىل اأن ع�سري الطماطم يحتوي على ن�سبة 
يف  اإيجابيا  وتوؤثر  املخاطي  الغ�ساء  تعزز  التي  الليكوبني،  م��ادة  من  عالية 

عملية اله�سم وحت�سن حالة ب�سرة الوجه. كما اأنه مفيد ل�سحة الرجال.
وتقول: "عندما در�ض العلماء �سبغة الكاروتني، ح�سلوا على نتائج م�سجعة 
اأم��را���ض الربو�ستاتا ل��دى ال��رج��ال. فقد لوحظ اأن  اإب��ط��اء  ج��دا يف جم��ال 
الذين يتناولون ع�سري الطماطم ب�سورة منتظمة، يتح�سن لون ب�سرتهم. 
وبالإ�سافة اإىل ذلك يحتوي هذا امل�سروب على �سعرات حرارية قليلة، مقارنة 
بع�سائر الفواكه وحتى ع�سائر اخل�سروات". وحتذر اخلبرية من الإفراط 
يف تناول ع�سري الطماطم، لأنه يحتوي على ن�سبة عالية من الأمالح، ما 
قد يوؤثر �سلبا يف عمل الكلى. كما انه يحتوي على حم�ض اليوريك، الذي 

قد ي�سبح خطرا على ال�سحة يف بع�ض احلالت املر�سية.

اآفات جلدية ت�سري مالحظتها اإىل املراحل املبكرة من اخلرف
بتدهور  تتعلق  اأم��را���ض  م��ن  معقدة  جمموعة  اأن���ه  على  اخل���رف  يو�سف 

الدماغ، ومل يتو�سل العلم اإىل عالج لها حتى الآن.
لتاأخري  الأف�سل  احلل  هو  املبكر  الت�سخي�ض  يظل  العالج،  غياب  ظل  ويف 
ال�سريرية  للمظاهر  الكامل  النطاق  فهم  اأن  ثبت  حيث   اخل���رف،  تطور 

اجللدية، اجل�سدية والع�سبية، اأمر بالغ الأهمية لتمكني ذلك.
وياأمل الباحثون يف اأن ي�ساعد الفهم الأو�سع لعالمات اخلرف على حت�سني 
من  العديد  ك�سفت  الآن،  وحتى  القادمة.  ال�سنوات  يف  الت�سخي�ض  اأدوات 
الدرا�سات اأن التغريات يف ال�سعر والأظافر ميكن اأن حتدث جنبا اإىل جنب 
مع التدهور املعريف. واأثار اأحد التقارير، بعنوان "الآفات اجللدية: عالمة 
قيمة يف ت�سخي�ض متالزمة اخلرف"، م�ساألة وجود اآفات جلدية يف مر�ض 
املرتبطة  املميزة  اجللدية  الآف��ات  اإىل  النتباه  التقرير  ويلفت  األزهامير. 
باأنواع معينة من متالزمات اخلرف. وذكر التقرير: "يف مر�ض األزهامير، 
حتدث الآفات يف ال�سعر والأظافر وت�سطرب ا�ستجابة اجللد. لذلك، يبدو 
مبثابة  تكون  اأن  ميكن  اخل��رف  مبتالزمة  املرتبطة  اجللدية  املظاهر  اأن 
الت�سخي�ض". ووفقا للتقرير، فاإن الآف��ات اجللدية  عالمة قيمة يف م�سار 
امل��م��ي��زة مل��ر���ض األ��زه��امي��ر تنجم ع��ن ���س��وء ال��ن��ظ��اف��ة. وم��ع ذل���ك، يف بع�ض 
نف�سيا،  اجللد  تك�سط  يقال  كما  اأو  ت�سحج،  ا�سطرابات  حت��دث  الأح��ي��ان، 
ف حكة اجللد املزمنة، اأو داء الفطريات. ويوؤكد التقرير اأن التغريات  وتو�سّ
يف ال�سعر والأظافر تظهر يف ما ي�سل اإىل %70 من املر�سى الذين يعانون 
من مر�ض األزهامير. وبالإ�سافة اإىل اأعرا�ض جلدية معينة، يلفت التقرير 
النتباه ب�سكل خا�ض اإىل الآفات الناجتة عن الأظافر يف مر�ض األزهامير.

الزئبق  تركيز  انخفا�ض  بني  عالقة  وج��ود  اإىل  ال��درا���س��ات  "ت�سري  وق��ال: 
يف  الدقيقة  املغذيات  تركيز  يف  تغيريات  ولوحظت  اخل��رف.  و�سدة  وم��دة 
والزنك  والبوتا�سيوم  والزئبق  واملغني�سيوم  )الكال�سيوم  الظفر  �سفيحة 

والربوم والكوبالت( يف املراحل الأوىل من املر�ض".
"غالبا ما يكون اخلرف م�سحوبا باآفات جلدية ناجتة  وي�سيف اخلرباء: 
واجلروح  والفطريات  والن�سائح  الفرا�ض  وتقرحات  النظافة  اإهمال  عن 
البكتريية واحلكة". ويف بع�ض الأحيان، حتدث الآفات اجللدية مثل حكة 

اجللد وتغري لون اجللد وردود الفعل التح�س�سية كاأثر جانبي لالأدوية.

الكرمي؟ القراآن  اآيات  عدد  • كم 
- 6200 اآية

يتكلم؟ عندما  الإن�شان  ي�شتخدم  ع�شلة  • كم 
- 44 ع�سلة

ذاكرة؟ احليوانات  اأقوى  • ما 
- اجلمل

معناها؟ فما  الأ�شل،  يونانية  اأثيوبيا  • كلمة 
- الوجه املحرتق

ل� النقدية  العملة  هي  • الزلوتي 
- بولندا

ال�سمع. بحا�سة  كثرًيا  ي�سر  واحدة  �ساعة  ملدة  املحمول  الهاتف  �سماعات  ا�ستخدام  اأن  تعلم  •هل 
وبالتايل  الدموية،  الدورة  تن�سيط  على  ُي�ساعد  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  يف  ال�ستمرار  اأن  تعلم  •هل 

ُيح�سن من قدرة العقل على التفكري.
الأمريكية. املتحدة  الوليات  يف  كان  العامل  يف  التليفزيون  ظهور  اأن  تعلم  • هل 

واجلدري. احل�سبة،  بني  ما  الفرق  اكت�سف  من  اأول  كان  الرازي  بكر  اأبو  اأن  تعلم  • هل 
يكون  اأن  مُيكن  ل  واأنه  الب�سرية،  الخرتاعات  اآخر  هو  الراديو  اأن  يعتقدون  كانوا  الب�سر  اأن  تعلم  • هل 

بعده اخرتاع اأكرب.
التجمد!! من  الطعام  ملنع  الثالجات  ال�سكيمو  رجال  • ي�ستخدم 

ملاذا؟! يعلم  احد  ول  له  �سدى  ل  البطة  • �سوت 
تنزل ان  امل�ستحيل  من  ولكن  الدرج  البقرة  ت�سعد  ان  املمكن  • من 

�سبعة هو  عددهما  جمموع  الرند  يف  متقابلتني  جهتني  • كل 
التمام  وظ��الل  الظالل  ا�ستخدم  من  واأول  الفلك  علم  عن  املثلثات  علم  ف�سل  من  اأول  اإن  تعلم  هل   •
والقواطع وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�ض الزوايا واملثلثات هم الريا�سيون العرب وياأتي 

على راأ�سهم يف هذا املجال ن�سري الدين الطو�سي املتويف عام 672 ه�/1274 م.

الفتى الذكي 
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فوئد النعناع

ومعجون  وال�سكاكر  )العلكة  كثرية  ا�ستعمالت  ل��ه  مطّيب  نبات  النعناع 
طبية  وفوائد  الأطعمة(  من  وغريها  واملثلجات  وال�ساي  الأ�سنان  تنظيف 

جمة.
مفيد ل�ستى الأ�سقام

التي  امل���رارة(  )ع�سارة  ال�سفراء  تدفق  ويح�سن  امل��ع��دة  ع�سالت  يهدئ   -
ُت�ستخدم يف ه�سم الدهون. كذلك يفيد عملية اله�سم والغازات ومتالزمة 

الأمعاء امل�سطربة )جتنبه اإن كنت تعاين الرجتاع املعدي املريئي(.
- ي�ساعد يف التخل�ض من البلغم، ويخفف من حدة ال�سعال امل�ساحب للزكام 

واآلم احلنجرة.
ال�سام  وال��ل��ب��الب   )Hives( ال�����س��رى  ب�سبب  املتهيجة  ال��ب�����س��رة  يفيد   -

والبلوط ال�سام.

فقال  ال�سمكات  هذه  بكم  و�ساأله  احدهم  عليه  ومر  كبريات  �سمكات  ثالث  ي�سطاد  ان  مهران  الفتى  ا�ستطاع 
الواحد بخم�سة دنانري فهي تزن الكثري فقال احملهم وتعاىل معي وذهب به اإىل احد البيوت الكبرية الفاخرة 

ثم اخذهم منه وقال انتظر هنا �ساأر�سل اليك نقودك وزيادة ف�سكره مهران وجل�ض ي�سرتيح على باب البيت .
تاأخر الرجل يف اخلروج فدق مهران الباب كثريا ول جميب فاأخذ يدور حول البيت ف�سم رائحة ال�سمك وهو 
ي�سوى عرف ان الرجل الدينء �سحك عليه فغ�سب وجرى حول البيت ونظر من احد النوافذ ف�سم رائحة 
ال�سمك القوية وعرف ان املطبخ قريب من ال�سباك فقام بالت�سلل من ال�سباك و�سار خلف الرائحة و�سمع احدى 
الن�ساء وهي تقول لقد انتهيت من حت�سري الطعام وغطيته هل اأتي اإليك به؟ فقال الرجل: دعيه الن وحينما 
ننتهي �سنطلبه وتركت املراأة ال�سمك فت�سلل مهران اإىل املطبخ ورفع الغطاء ف�سره ال�سمك امل�سوي فقرر امرا 
واخرج من جيبه ثالث ليمونات وبع�ض الرياحني كان قد ا�سرتاهم من ال�سوق لمه فقطع الليمون وو�سع يف 
بطن كل �سمكة قطع الليمون وبع�ض الرياحني ثم ت�سلل من ال�سباك م�سرعا اإىل ق�سر الوايل ووقف بني يديه 
وقال كنت اأحمل �سحنا كبريا به ثالث �سمكات م�سويات هدية من امي لك.. لكن هناك رجال اخد مني ال�سمك 
وقال انه احق به فجن الوايل ونادي �ساحب ال�سرطة وقال له لتذهب معه وتاأتي بالرجل وال�سمك معا.. عاد 
�ساحب ال�سرطة ومعه �ساحب البيت و�سحن ال�سمك وقد وقف الغالم والرجل بني يدي الوايل فقال للرجل 
كيف تاأخذ �سمك ملكا يل فقال له انا مل اآخذه بل ا�سرتيته من هذا الفتى فقال مهران م�سرعا ل انه كاذب لقد 
�سوته امي لك يامولي فقال الرجل انه فتى كاذب فقال مهران ل�ست بكاذب والدليل على ذلك لقد و�سعت امي 
به الليمون والرياحني اكراما للوايل ف�سحك الرجل وقال وها هو ال�سمك ليوجد به ليمون ول رياحني وفتح 
بطن ال�سمك واذا به يرى الليمون والرياحني فاأ�سقط يف يده وحمله �ساحب ال�سرطة اإىل ال�سجن يف الوقت 

الذي ا�ستمتع فيه مهران مبكفاأة كبرية جدا ومل يكن يحلم بها ومن يومها مل ي�سحك عليه احد.

اأع��ل��ن ال��ربوف��ي�����س��ور غ��ي��ورغ��ي ك��و���س��ت��ي��وك، ك��ب��ري اأطباء 
من  فريقا  اأن  مبو�سكو،  النف�سية  الأم��را���ض  م�ست�سفى 
البكترييا  من  نوعا  الأمعاء  يف  اكت�سفوا  الرو�ض  العلماء 

عددها اأقل لدى من يعانون الكتئاب.
"اإزفي�ستيا"،  ل�سحيفة  حديث  يف  الربوفي�سور،  وي�سري 
اإيجاد ا�سرتاتيجيات  اأن هذه الظاهرة �ست�ساعد على  اإىل 

جديدة ب�سكل اأ�سا�سي يف عالج حالت الكتئاب.
ال��دول درا�سات مماثلة.  ووفقا له، جتري يف العديد من 
العمليات  ترتبط  كيف  اكت�ساف  ي��ح��اول��ون  العلماء  لأن 
اجلارية يف الأمعاء بتغري احلالة النف�سية. وعند حتديد 
تطبيق  املمكن  م��ن  ي�سبح  ق��د  بكاملها،  الآل��ي��ات  �سل�سلة 
اأ���س��ا���س��ي يف ع���الج حالت  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة ب�سكل 
الك��ت��ئ��اب. وي��ق��ول: "كما اأع��ل��ن اأح���د امل�����س��ارك��ني يف هذا 

العمل، اأب�سط �سيء ميكن عمله، هو تنمية هذه ال�ساللة 
فقد  م�سحوقها،  من  اأدوي��ة  و�سنع  وجتفيفها  البكتريية 
ي�ساعد يف عالج الكتئاب. ولكن قد ل تنجح هذه العملية. 
تناف�ض مع  دائما يف حالة  الأم��ع��اء هي  البكترييا يف  لأن 
البكترييا  هذه  تتمكن  ل  قد  لذلك  الأخ��رى.  ال�ساللت 
من الرت�سخ حتى عند اإر�سالها يف كب�سولت اإىل الأمعاء". 
وي�����س��ي��ف، ي��ج��ب يف ه���ذه امل�����س��األ��ة الن��ت��ب��اه اإىل نقطتني 
مهمتني- الأوىل، ج�سم الإن�سان "يغذي" البكترييا التي 

يحتاجها من اأجل الأداء ال�سليم.
اأن  ميكننا  املعينة،  وال�ساللة  النوع  عرفنا  "اإذا  وي��ق��ول: 
يف  ب��دق��ة،  املخاطي  الغ�ساء  اإىل  ت�سديره  يتم  م��ا  ن��ع��رف 
اأو الفائ�ض، وعلى �سوء ذلك نوؤثر بالفعل  حالة النق�ض 
يف ال�����س��خ�����ض امل��ري�����ض، ب��ح��ي��ث ي��ن��ت��ج اأك����ر اأو اأق����ل من 

املطلوب".
امل�ستقبل  يف  املكت�سفة  الظاهرة  ا�ستخدام  ميكن  وثانيا، 
لي�ض  لالكتئاب.  املو�سوعي  الت�سخي�ض  ط��رق  لتطوير 
�سراً اأن الأ�سخا�ض الذين يعانون من مثل هذه الأعرا�ض 

غالبا ما يرتددون يف ا�ست�سارة الأطباء.
ووف��ق��ا ل��ه، ميكن جت���اوز ه��ذا ال���رتدد ع��ن ط��ري��ق اأجراء 
اخ��ت��ب��ار م��و���س��وع��ي، وب��ن��اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج��ه ت��ر���س��ل ر�سالة 
املعني  ال�سخ�ض  م��ن  يطلب  ق�سرية  ر���س��ال��ة  اأو  ب��ري��دي��ة 

مراجعة الطبيب النف�ساين.
اأن هذا الجت��اه يف  ويو�سح، قد يكون هذا م�سحكا. بيد 
من  للعديد  بالن�سبة  ال��ع��امل  يف  يتطور  احلا�سر  ال��وق��ت 
الكتئاب  م�سكلة  ح��ل  يف  جن��رب��ه  ل  ف��ل��م��اذا  الأم���را����ض. 

اأي�سا.

علماء يكت�سفون بكترييا ال�سعادة

قرد اإمرباطور تامارين ، اأحد اثنني اكت�شفت حديقة حيوان دال�ش اأنهما يف عداد املفقودين، �شوهد جال�ًشا 
على درابزين يف منزل مهجور يف مقاطعة دال�ش ، تك�شا�ش.  رويرتز


